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Amb un repertori de standards i clàssics del jazz, el quartet Anna Fonalleras Jazz Quartet

transmet l'essència d'aquest gènere musical d'una forma propera i senzilla,
connectant amb l'espontaneïtat i el “divertimento” propis del jazz i el swing més
autèntic. Temes composats per Duke Ellington o Cole Porter, així com cançons pròpies
d'Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Chet Baker, Dinah Washington o Frank Sinatra
guiaran la interpretació i portaran al públic cap al particular ambient musical dels anys 40 i 50.

L'origen podria ser de portar semals, la somme en francès… mossos i mosses de
càrrega, o somader, de somada, càrrega d'animal de bast… (betes de somme), Ara,
és més fàcil de dur aquesta càrregar d'ambaixadors de música o vi.

Un nom preciós que va de vi, però sobretot va de comunicar, d'apropar,
d'acompanyar, de servir, de cuidar un món, el de la música, com els sommeliers
ho fan del seu.

Alba Careta i Isabel Membrilla ens presenten un projecte atrevit i variat. En el seu
repertori podem trobar des d'estàndards clàssics fins a composicions pròpies,
passant per la música popular catalana i per la música d'autores d'aquí. Aquest duet
ha fet actuacions a festivals de jazz com el de Torroella de Montgrí, Banyoles,
Zarautz, Blanes, Calella, Premià de Mar, Figueres, Olot entre d'altres.

Davant la demanda de visibilització del col·lectiu de dones músics, no només amb
alguns instruments específics sinó amb tots ells, Fermín Muguruza recull el
testimoni i planteja al Taller de Músics la possibilitat d'organitzar una big
band en la qual la presència de dones sigui alta. Com a resposta, s'origina
aquesta nova formació, en la qual la representació no és només alta, sinó
que únicament està constituïda per dones. El nom triat a qui retre
homenatge: Micaela Chalmeta, referent del món cooperatiu del primer terç de segle XX.

Scarlet's & The femme soul band és un grup barceloní format en 2017. Està composat per
Laya Martí, Ivet Vidal i Brigitte Emaga com a cantants i les músiques que les acompanyen:
Glòria Mourel , Andrea Amador , Melodi Gimard i Haizea Martiarto(bateria) (baix) (teclat)

(saxo).

La banda musical Scarlet's & The femme soul band es
caracteritza per la unió de tres potents veus amb molta
personalitat, d'ànima negra, per una estètica impactant i un show en viu que ens recorda a
artistes com The Supremes, Destiny' s Child o TLC. Un dels trets més característics de les
Scarlet's & The femme soul band és que sempre els acompanyen dones instrumentistes,
donant un punt de fortalesa femenina a l'escenari que les fa úniques en l'àmbit nacional.
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Jazz en clau de dona


