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Un instant de "Els colors de Duke Ellington"

Dissabte 18 de març

Espectacle

"Els colors de Duke Ellington"

Clica aquí per comprar entrades.

Marcel Tomàs i Girona Jazz Project

De la mà d’un dels grans compositors, directors i intèrprets de la  història del jazz,
Duke Ellingnton, presentem un concert teatralitzat on una banda de nou músics i
dos actors ens proposaran un viatge musical a través de la història del jazz, tot
passant per l’univers humorístic de Marcel Tomàs que, a banda d’exercir com a
mestre de cerimònies, interpretarà, juntament amb els músics, coreografies,
esquetxos còmics i cançons. Tot plegat al servei d’un show divertit i hilarant amb
una banda sonora impecable i la inestimable participació del públic.

Així, dalt de l’escenari farem un viatge musical per diferents estils jazzístics des
dels seus inicis a principis del segle XX fins a l’actualitat. Alguns dels temes
musicals que formaran part del repertori de l’espectacle són: “Take the ‘A’ Train”,
“In a sentimental Mood”, “It don’t mean a thing”, “Rockin’ in a Rhythm”,
“Caravan”, “Perlude to a kiss”, “Perdido”, “Sophisticated Lady”, etc. amb
arranjaments d’Adrià Bauzó i Xavier Molina. Els músics, a banda de tocar, també
fan d’intèrprets i participen en l’escena de manera activa. L’espectacle està pensat
com un show per divertir i gaudir del jazz d’una manera diferent.

Creació i director artístic

Marcel Tomàs

Direcció musical i arranjaments

file:///
https://auditoricastellar.cat/bravo/els-colors-de-duke-ellington/


Xavi Molina

Adrià Bauzó

Coreografia i ajudant direcció

Marta Ribera

Producció

Susanna Lloret (Cascai Teatre)

Intèrprets

Marcel Tomàs

Toni Escribano

Banda

Xavi Molina (saxo alt i clarinet)

Adrià Bauzó (saxo alt i tenor)

Jordi Casas (saxo tenor)

Tomàs Pujol (contrabaix)

Aleix Cansell (piano)

Raúl Gallego (trompeta)

Albert Clapés (trompeta)

Raúl Pérez (bateria)

Pablo Martín (trombó)

Coproducció

Girona Jazz Project

Cascai Teatre

Temporada Alta

Durada aprox.

80 min

CRÍTIQUES

“Un gran espectacle, un xou per xalar i passar-s’ho la mar de bé, grans i petits, amb
sorpreses a dojo i uns músics de primera”.

Joaquim Armengol - Proscènium



“Un concert divertit i glamurós amb l’evocadora música d’un dels grans genis del
jazz”.

Joaquim Armengol – Recomana.cat

Preus: Entrada general, 16 €; Entrada anticipada, 13 €; Majors de 65 anys i Menors
de 25 anys, 13 €; Família nombrosa i monoparental, 12 €; Persones amb
discapacitat, 10 €; Grups +10, 10 €; Menors 12 anys, 6 €; Menors 12 anys
anticipada, 5 €; Menors 12 anys família nombrosa o monoparental, 4 €

Horari | 20:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Diada de Sant Josep 2023 i temporada de teatre, música, dansa i circ
gener-maig 2023
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