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Ara Estiu - 04/08/2017

15è San Miguel Mas i Mas Festival 2017
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El Punt Avui - 04/08/2017

El grup de saxos Kebyart enceta demà el cicle “Música als jardins”
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El 3 de Vuit - 04/08/2017

El Teatre Grec s'estrena a l'agost
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El Periódico de Catalunya el Verano - Catalán - 04/08/2017

Estiu al Palau: Carles Lana & Sofia Cabruja
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 12536

TARIFA: 445 €

E.G.M.: 87000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA

4 Agosto, 2017

YUTONG SUN / MAS I MAS

MÚSICA

Jazz, flamenc, ‘techno’...
al festival Mas i Mas
Barcelona
Fins a l’1 de setembre

El 15è San Miguel Mas i Mas
Festival presenta un extens
programa de concerts per a les
nits d’estiu repartits per
diversos espais de Barcelona:
jazz al Jamboree, techno al
Moog, flamenc als Tarantos i
altres propostes musicals al
Palau de la Música, al Teatre
Grec i al Born Centre Cultural.
Entre la programació d’aquest
cap de setmana, destaca el
concert de flamenc i jazz de
Chano Domínguez & Mariola
Membrives (avui, Teatre Grec)
i l’actuació del jove pianista
xinès Yutong Sun (avui, Palau
de la Música).

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 13

O.J.D.: 22388

TARIFA: 821 €

E.G.M.: 110000

ÁREA: 107 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA

4 Agosto, 2017

BARCELONA

15è San Miguel Mas i Mas
Festival 2017
El 15è San Miguel Mas i Mas Festival 2017 presenta
un extens programa de concerts per a les nits d’estiu repartits per diversos espais de la Ciutat Comtal.
Jazz al Jamboree, música techno al Moog, 30
minuts de flamenc cada nit als Tarantos i altres propostes musicals al Palau de la Música, Teatre Grec i
al Born Centre Cultural.

 Diferents espais
 Fins a l’1 de setembre

4 Agosto, 2017

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 35,39

O.J.D.: 2696

TARIFA: 211 €

E.G.M.:

ÁREA: 240 CM² - 27%

SECCIÓN: CULTURA

4 Agosto, 2017

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 35,39

O.J.D.: 2696

TARIFA: 211 €

E.G.M.:

ÁREA: 240 CM² - 27%

SECCIÓN: CULTURA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 17

O.J.D.: 79409

TARIFA: 19579 €

E.G.M.: 485000

ÁREA: 830 CM² - 78%

SECCIÓN: VERANO
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DIVENDRES, 4 D’AGOST DEL 2017

MIGUEL MORALES LÓPEZ

FUSIÓ DE JAZZ I FLAMENC

El Teatre Grec
s’estrena a l’agost
Chano Domínguez i Mariola Membrives obren el Mas i Mas
tins. «Interpretarem cançons que
van des de Thelonious Monk fins a
María Valdés. Tots són compositors
que ens agraden molt i que han sigut capaços d’aguantar bé les dècades», va avançar durant un dels assajos Domínguez, que també tocarà alguna peça original al piano.
Gracias a la vida (Violeta Parra), Los
ejes de mi carreta (Atahualpa Yupanqui) i Ojos verdes (Conchita Piquer)
són alguns dels clàssics que no faltaran a l’escenari. «Jo m’he criat a mig
camí de tots aquests estils. Per a mi
és un somni, un autèntic privilegi,
fer aquest concert», va afegir Membrives.

ESTER TORRAS
BARCELONA

E

l 15è Festival San Miguel
Mas i Mas, que va començar
el 28 de juliol amb el soul
d’Imany al Palau de la Música, inaugura avui la seva programació al Teatre Grec. L’idíl·lic espai barceloní, amb capacitat per a 2.000 persones i on abans només es
programaven actuacions durant el
juliol, tindrà aquest estiu una vida
més llarga gràcies al concurs públic
que va obrir l’Ajuntament de
Barcelona i que van guanyar Mas i
Mas, Focus i Bitò. El trio, encarregat
de la programació de l’amfiteatre durant els pròxims dos anys, ha començat per organitzar una quinzena d’actuacions fins al 3 de setembre.
El concert inaugural anirà a càrrec de la fusió de jazz i flamenc de
Chano Domínguez i Mariola Membrives. El director artístic del festival,
Pere Pons, va ser qui va unir els dos artistes en aquesta producció exclusiva
per a l’ocasió: «Vam creure en aquesta proposta perquè mai havien actuat junts tot i partir d’un llenguatge
comú». El pianista gadità, resident a
Seattle (EUA), és referent internacional a fer conviure les dues disciplines
de forma natural. Després d’actuar
amb grans artistes del jazz i recórrer
Europa al costat del pianista Stefano
Bollani, ara s’uneix a la jove cordovesa, una de les veus més reveladores
dels últims temps gràcies al seu disc
Llorona.
RECORREGUT PER DIVERSOS GÈNERES / Enca-

ra que hi haurà poques peces originals, segons tots dos van avançar, faran un recorregut per composicions
de diferents estils, com el bolero, el
tango i estàndards americans i lla-

MÉS ACTUACIONS

Múltiples
disciplines
Aquest Agost, el teAtre
greC té prepArADes 14
ACtuACions De Múltiples
DisCiplines. lA BArCelonA
gipsy BAlkAn orChestrA
estrenArà repertori,
ACoMpAnyADA pel
flAutistA serBi BorA
DugiC, i pACo iBáñez
reivinDiCArà el Diàleg
CulturAl AMB
Mediterráneo.
CoMpleten l’ofertA el
MusiCAl rent i els MAMBo
JAMBo AMB JaMbology,
que posArAn el punt
finAl. A Més A Més, lA veu
D’AnDreA Motis es
fusionArà AMB els
MoviMents De MArtinA i
núriA Miró en un
espeCtACle exClusiu, i les
Dues gAles D’iBstAge

Amb només 12
anys, Domínguez es va submergir en
el món del jazz gràcies al seu pare,
que escoltava cantaores com Juan Valderrama i Pepe Marchena. Més enllà
del flamenc, el músic es va criar «en
un ambient híbrid» perquè es va anar
interessant per estils i sonoritats que
venien de fora i cridaven la seva atenció. Aquesta barreja que va començar
fa 30 anys ha anat creixent i adoptant
noves tendències amb el pas dels
anys. «Cada vegada hi ha menys banderes i barreres a través de la música,
hi ha ganes de crear i passar-ho bé.
¡Visca la impuresa!», exclama.
Per una altra part, artistes com
Pastora Soler i Billie Holiday són algunes de les veus que més han influït
en la carrera de Membrives. «Al principi m’imposava molt treballar amb
Chano perquè ell va fer néixer tota la
música amb què he crescut», diu la
cantaora cordovesa. Pons va assegurar
que la nit d’aquest divendres serà
«molt especial» perquè les dues veus
es fusionaran sota una lluna gairebé
plena. «Aquí res és casual». H
INFLUÈNCIES HÍBRIDES /

Mariola Membrives i Chano Domínguez, en una imatge recent.
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Estiu al Palau: Carles Lana & Soﬁa Cabruja
Música, Clàssica i òpera

oPalau de la Música Catalana (/barcelona/ca/musica-nit/palau-de-la-musica-catalana) , Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
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TIME OUT DIU
Continuen les propostes de concert durant l'agost al Palau de la Música Catalana. El piano hi té una presència important, ja sigui amb artistes
que ofereixen recitals en solitari, o en duets com el que ens ocupa. Aquesta parella de gironins, que acostuma a oferir recitals a l'estranger,
aterra ara al Palau, per interpretar un repertori de piano a quatre mans integrat per músiques d'Isaac Albéniz, Enric Granados i Manuel de Falla.
- Tancar

DETALLS
Lloc de la ubicació
Palau de la Música Catalana (https://www.timeout.cat/barcelona/ca/musica-nit/palau-de-la-musica-catalana)
Contacte
j VEURE LLOC WEB (HTTP://WWW.PALAUMUSICA.CAT)

1 TRUCAR (TEL:93 295 72 00)

El nostre web utilitza cookies. Si el segueixes utilitzant, acceptes la nostra política de cookies (/barcelona/ca/avis-legal).
+ Més informació
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+ Més informació
Adreça

DATES I HORES

Palau de la Música Catalana (http://www.timeout.cat/barcelona/ca/musica-nit/palau-de-la-musica-catalana?

o
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locale=ca)
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+ Més dates

ELS USUARIS DIUEN

+ Més comentaris
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A prop de Palau de la Música Catalana

El Bar de l'Antic Teatre

(/barcelona/ca/restaurantscafes/el-bar-de-lanticteatre)

Arabia

(/barcelona/ca/restaurantscafes/arabia)

El Mirador del Palau

Le Cucine Mandarosso

(/barcelona/ca/restaurants/elmirador-del-palau)

(/barcelona/ca/restaurantscafes/le-cucinemandarosso)

Pro Arts Tattoo

(/barcelona/ca/botigues/proarts-tattoo)

Qui som (http://www.timeout.cat/barcelona/ca/qui-som)

d

Time Out Barcelona

d

Time Out Worldwide (http://www.timeout.com/)

d

Anuncia't a Time Out (http://www.timeout.cat/barcelona/ca/anunciat-a-time-out)
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Segueix-nos
El nostre web utilitza cookies. Si el segueixes utilitzant, acceptes la nostra política de cookies (/barcelona/ca/avis-legal).
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