
22, 23 i 24 setembre 2017 - EL CASINO

VILA-REAL
II FESTIVAL DE JAZZ DE

CONCERT PRESENTACIÓ 15 SETEMBRE - EN VILA-BEER 23:00 





PRESENTACIÓ

Real Jazz torna, en la seua segona edició, per a obrir la 
programació cultural de la tardor a Vila-real. La il·lusió de la 
primera cita cedeix el pas en aquesta ocasió a la responsabilitat 
que suposa estar a l’altura de les expectatives després de la gran 
acollida que va rebre l’edició de l’any passat. Durant aquell darrer 
cap de setmana de setembre, vam transformar El Casino en un 
gran club de jazz pel qual van passar cinc formacions 
esplèndides a les quals sempre agrairem que acceptaren l’aposta 
que suposava encetar un camí que esperem que siga llarg i 
fecund.

Aquest any podrem gaudir d’altres cinc formacions que de segur 
tornaran a enganxar el públic amb el talent que atresoren. De la 
mateixa manera que en la primera edició, aquelles persones que 
vulguen ampliar els seus coneixements sobre jazz i música 
creativa disposaran d’un taller d’introducció al jazz dissabte de 
matí, de manera gratuïta i amb la inestimable col·laboració de la 
Unió Musical La Lira de Vila-real. I per als més menuts, diumenge 
de matí, serà referència obligada l’actuació de la Sedajazz Kids 
Band.

Una de les grans novetats d’enguany és el concert de 
presentació, que tindrà lloc el 15 de setembre al pub Vila-Beer i 
que servirà per a calfar motors al mateix temps que per a ampliar 
els espais del festival, que seguirà tenint l’epicentre a El Casino.

Enguany comptem amb una organització encara més 
professional, la qual cosa redundarà en benefici d’espectadors, 
artistes i col·laboradors en general, i crearà així unes bases més 
sòlides amb l’objectiu de consolidar un esdeveniment que va 
nàixer amb vocació de continuïtat.

I ara sí, ja està tot enllestit i només em queda agrair a totes les 
persones que participen d’una manera o d’una altra en el festival 
tota la feina que han fet i continuaran fent perquè el jazz puga 
romandre a Vila-real i convocar tots els amants de la bona 
música a gaudir de l’espectacle.

Eduardo Pérez Arribas
Regidor de Cultura



PROGRAMACIÓ
  
 Divendres 15 de setembre

23:00 h Fabio Zambelli & BRON
Concert presentació del Real Jazz, II Festival de Jazz de Vila-real
Vila-Beer Irish Pub
C/ València, 56

 
 Divendres 22 de setembre

19:30 h Yei Yi & Co
El Casino
Plaça de la Vila, 3
23:00 h Kontxi Lorente Trio
El Casino
Plaça de la Vila, 3

 Dissabte 23 de setembre

10:00 h Taller: Jazz per a tots els vents
amb Chema Peñalver
El Casino
Plaça de la Vila, 3
18:00 h Performance amb el treball fet al taller, als voltants de la 
plaça Major
19:30 h Hèctor Tirado & The Flatmates
El Casino
Plaça de la Vila, 3
23:00 h Ramón Cardo & The Nyora Boopers
El Casino
Plaça de la Vila, 3 

 Diumenge 24 de setembre

12:00 h Sedajazz Kids Band
El Casino
Plaça de la Vila, 3
19:30 h Ester Andújar, de cançons i de llunes
Concert de cloenda del Real Jazz, II Festival de Jazz de Vila-real
El Casino
Plaça de la Vila, 3







Fabio Zambelli és un guitarrista i compositor que viu entre el nord 
d’Itàlia i Londres. 

El seu estil personal de tocar i compondre està influenciat pel 
jazz contemporani. 

En aquest cas torna a unir-se als valencians BRON, un trio que 
se submergeix a explorar noves rutes del jazz, amb un estil 
d’arrel monkiana i una dinàmica molt rítmica. 

En la línia argumental de bandes com The Bad Plus, e.s.t., Gogo 
Penguin, i músics com Aaron Parks, Vijay Iyer, Sam Barsh o Nils
Frahm. Zambelli i BRON fusionen els seus repertoris.

FABIO ZAMBELLI & BRON

Fabio Zambelli, guitarra 
Vicent Colonques, piano 
Matt Baker, contrabaix 
Tico Porcar, bateria

Divendres 15 de setembre de 2017
Presentació del Real Jazz, II Festival de Jazz de Vila-real
23:00 hores
Vila-Beer Irish Pub
C/ València, 56, Vila-real



Des de Castelló, dirigit per Jesús Gallardo, el grup es forma el 
2001 i canvia de format segons les composicions i 
enregistraments.

Yei Yi & Co ofereix al públic la possibilitat de viatjar a través de 
paisatges sonors eclèctics, fruit de la improvisació i de les formes 
tradicionals del jazz.

Composicions originals que aporten cadascun dels seus 
membres i que han estat reflectides ja en quatre 
treballs discogràfics.

YEI YI & CO

Divendres 22 de setembre de 2017
19:30 hores
El Casino
Plaça de la Vila, 3

Jesús Gallardo, bateria
José Muñoz, saxo
Juan de Ribera, piano



Kontxi Lorente, pianista i compositora, ens presenta el seu nou 
treball discogràfic titulat About me, aquesta vegada en format 
de trio. 

Així, amb sinceritat i honestedat, aquest disc sona franc i 
potent, enèrgic i sense mitges tintes. 

I suposa a més un nou capítol en la trajectòria d’aquesta 
pianista capaç de construir paratges musicals molt seus, 
expressats amb un talent compositiu i interpretatiu poc comú. 

Kontxi Lorente aposta per un jazz personal, que oscil·la
entre la tradició del hard-bop i l’avantguarda intimista i 
intel·lectual del jazz europeu.

KONTXI LORENTE TRIO

Divendres 22 de setembre de 2017
23:00 hores
El Casino
Plaça de la Vila, 3

Kontxi Lorente, piano
Alessandro Cesarini, contrabaix
Mariano Steimberg, bateria



JAZZ PER A TOTS ELS VENTS

El taller està dirigit a tots els instrumentistes i públic en general, 
partirà de la iniciació al jazz i no requereix cap nivell específic.

Chema Peñalver (Clarinet-Saxos-Composició i Arranjaments) és 
Doctor per la Universitat de València, Licentiate Royal Schools of 
Music, Màster en Estètica i Creativitat Musical i Professor 
Superior de Clarinet. Actualment és professor de música a la 
Universitat Jaume I.

L'objectiu principal del taller serà adquirir i aplicar els recursos de 
la improvisació propis del jazz per potenciar la sensibilització 
dels elements musicals, els principis compositius i la seua 
exteriorització a través de l'execució instrumental i vocal.

Taller de tres hores, obert i gratuït. Compta amb la participació de 
la Unió Musical La Lira de Vila-real.

TALLER AMB CHEMA PEÑALVER

Dissabte 23 de setembre de 2017
10:00 hores
El Casino
Plaça de la Vila, 3



Grup de recent creació format per músics experimentats de 
l’escena castellonenca. 

Liderada per l’excel·lent guitarrista Hèctor Tirado, el seu repertori 
combina diversos estils de la música negra, com el blues-rock, el 
funk o el boogaloo, amb cançons pròpies o versionant temes
d’Eric Clapton, Ray Charles, Robben Ford o Scott Henderson, 
entre d’altres; per descomptat, amb un gran espai per a la 
improvisació però sempre dins d’uns arranjaments acurats.

HÈCTOR TIRADO & THE FLATMATES

Dissabte 23 de setembre de 2017
19:30 hores
El Casino
Plaça de la Vila, 3

Hèctor Tirado, guitarra
Darío Díaz, baix elèctric
Tico Porcar, bateria



RAMÓN CARDO & THE NYORA BOPPERS

Nou projecte del saxofonista Ramón Cardo. 

Consagrat a l’escena nacional des dels anys vuitanta, Cardo és 
sens dubte un dels valors més talentosos de la península. 

Per completar la formació, el veterà saxofonista s’envolta de 
noves generacions de músics de jazz.

Un gran projecte d’estètica hard-bop amb composicions de 
Ramón Cardo, Pepe Zaragoza i Alberto Palau.

Dissabte 23 de setembre de 2017
23:00 hores
El Casino
Plaça de la Vila, 3

Ramón Cardo, saxo
Alberto Palau, piano
Roger Gutiérrez, bateria
Pepe Zaragoza, trompeta
Jaume Guerra, contrabaix



La Sedajazz Kids Band és l’ànima de Sedajazz. Aquesta formació 
infantil naix de la inquietud del Col·lectiu de Músics per despertar 
l’amor a la música i potenciar el talent des de la base educativa. 

Amb l’únic objectiu de gaudir a través de l’aprenentatge, els 
xiquets i les xiquetes de la Sedajazz Kids Band s’han convertit en 
un exemple a seguir.

SEDAJAZZ KIDS BAND

Diumenge 24 de setembre de 2017
12:00 hores
El Casino
Plaça de la Vila, 3

Cecilia Dols, guitarra i veu
Juanito Saus, saxo alt
Antonia Saus, piano
Carlos Pérez, trompeta
Roque Garcia, saxo soprano i tenor
Xavi Maldonado, clarinet
Àngela Blanco, flauta
Marc Requena , bateria
Mika Giménez, piano i melòdica
Ximet Reillo, bateria
Amin El Manchoud, piano
Noor El Manchoud, veu i percussió
Carlos Pérez, trompeta
Álvaro Pérez, trombó
Aurora Blanco, saxo soprano



ESTER ANDÚJAR, DE CANÇONS I DE LLUNES

Amb aquest nou projecte Ester Andújar aprofita per a recollir 
en un mateix repertori composicions pròpies, lletres que ha 
compost per a altres autors valencians i versions de temes 
de grans compositors tocades en clau de jazz, revisitades 
des d’un punt de vista jazzístic i modern, en les quals caben 
autors com Ovidi Montllor, Djavan, Lluís Llach, Ricardo Belda o 
Keith Jarret.

Un repertori eclèctic i sense fronteres, interpretat per un quintet 
que ja du més de 15 anys tocant junts.

Diumenge 15 de setembre de 2017
Cloenda del Real Jazz, II Festival de Jazz de Vila-real
19:30 hores
El Casino
Plaça de la Vila, 3

Ester Andújar, veu
Ricardo Belda, piano
Manuel Hammerlinck, guitarra
José Luis Porras, contrabaix
Felipe Cucciardi, bateria







CRÈDITS
  

 Direcció artística:

Vicent Colonques

 Organitzen:

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real i Taste the Floor

 Patrocinen:

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real i Institut 
Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana

 Col·laboren:

El Casino i Vila-Beer Irish Pub

 Traducció i correcció:

Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de 
Vila-real

 Disseny:

Moca
 

 Sonorització:

Iberian Lynx

 

TOTES LES ACTUACIONS SÓN GRATUÏTES








