
PROGRAMACIÓ

DIVENDRES 21

19:00 Territori Sonor - À Punt Radio. 
           Retransmissió en directe.

19:30 FB Gypsy Quartet

23:00 Ángela Furquet Trio  

DISSABTE 22

19:30 Arturo Serra Quartet
         Artista convidada Celia Mur

23:00  Chema Peñalver
          Blowing the Groove

DIUMENGE 23

12:00  Nina Dinamita & la Swing Milicia

20:00  Perico Sambeat
          Plays Zappa

CRÈDITS 
 
Direcció artística:
Vicent Colonques

Organitzen:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vila-real i Famazing Entertainment SL

Patrocinen:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vila-real i Institut Valencià de Cultura, 
Generalitat Valenciana
 
Col·labora:
El Casino, Fundació Caixa Rural Vila-real,
Pianos Clemente
 
Traducció i correcció:
Regidoria de Normalització Lingüística de 
l’Ajuntament de Vila-real

Disseny:
Gabriel Serrano

Sonorització:
Iberian Lynx

Totes les actuacions són gratuïtes.

El Casino
Plaça de la Vila, 3



FAMAZING
e n t e r t a i n m e n t

PRESENTACIÓ             

Real Jazz arriba a la seua tercera edició i es consolida en la 
programació cultural que organitza l’Ajuntament de Vila-real. 
Açò ha estat possible gràcies a l’entusiasme que totes les 
parts implicades han posat, des de la primera edició, en 
aquest projecte: en primer lloc el públic, que ha acudit 
fidelment a cada cita fent possible la continuïtat del Festival; 
en segon lloc els artistes, els músics que van creure en 
aquesta aventura de convertir Vila-real en la capital del jazz 
valencià durant el cap de setmana que dona la benvinguda a 
la tardor, i, com no podria ser d’una altra manera, gràcies a 
tots els que posen el seu treball i la seua dedicació, d’una 
manera o d’una altra, perquè tot vaja rodat i puguem gaudir 
de la màgia del jazz durant tres dies fantàstics. 
En aquesta tercera edició, el Festival continua apostant per 
allò que el consolida precisament com a marca i referent: un 
jazz amb denominació d’origen, amb notable presència de 
músics que desenvolupen la seua carrera a prop de casa 
nostra; un espectacle assequible per a tots, que fa possible 
que es puga gaudir de manera gratuïta d’uns artistes de gran 
nivell, i un escenari, El Casino, que permet la proximitat entre 
els artistes i el públic.
En aquesta edició de 2018 tindrem com a novetat la 
presència d’À Punt Media, amb el programa de ràdio Territori 
Sonor, que inclourà en la seua programació una part del 
nostre Real Jazz, una prova més del creixement del Festival; 
un al·licient i un reforç que ens ajudarà a promocionar-lo de 
cara a futures edicions. 
El treball de mesos de preparació ha arribat a la seua fi. Ara 
tot està ja en mans dels artistes i de vosaltres, estimat públic, 
que no podeu faltar a la cita, per a convertir en memorable 
aquesta nova entrega del Real Jazz. 

Eduardo Pérez Arribas
Regidor de Cultura

ORGANITZA:

COL·LABOREN:



Fabián Barraza ens presenta un projecte que 
gira al voltant d'un estil molt particular 
anomenat jazz manouche o gypsy jazz. Aquest 
estil és el referent del jazz europeu i ret un 
homenatge a uns dels grans guitarristes del 
jazz de tots els temps, Django Reinhardt, que 
amb la incorporació del violí ens apropa més al 
so clàssic del grup de Reinhardt junt amb el 
fabulós violinista Stéphane Grappelli. 

FABIÁN BARRAZA, guitarra
FEDERICO NATHAN, violí
DAVID CATALÁN, Kata, guitarra rítmica
LUCHO AGUILAR, contrabaix

Divendres 21 de setembre
19.30 h

 

La veu i el plantejament musical d'Ángela Furquet 
són de collita pròpia, cosa d'agrair avui dia. Un 
timbre i unes maneres versàtils per a una música 
acolorida, de pinzellada lliure, en la qual Ángela 
es mou amb frescor, a la seua manera i amb 
fonaments sòlids en la interpretació i l'ús de la 
veu. Aquesta formació ens aporta una visió més 
eclèctica del repertori en el qual s’entrellacen el 
jazz, la música llatinoamericana i la tradició. 

 

ÁNGELA FURQUET, veu
LUCÍA FUMERO, piano
MARTÍN MELÉNDEZ, violoncel

Divendres 21 de setembre
23.00 h

 

Celia Mur i Arturo Serra són músics de jazz amb 
una àmplia trajectòria. En aquest cas, Celia i 
Arturo presenten el seu nou treball Celia Mur 
sings Menescal, basat en les composicions d’aquest 
músic brasiler. És el primer àlbum íntegre de 
música brasilera gravat per Celia Mur amb els 
meravellosos arranjaments d'Arturo Serra.
Un deliciós repertori, renovat i amb una sonoritat 
entre el món jazzístic i el tropical molt refrescant.
 

CELIA MUR, veu
ARTURO SERRA, vibràfon
JUAN GALIARDO, piano 
ALES CESARINI, contrabaix 
MARIANO STEIMBERG, percussió i bateria

Dissabte 22 de setembre
19.30 h

Blowing the Groove és el quart treball 
discogràfic com a líder del clarinetista 
castellonenc Chema Peñalver, constituït 
íntegrament per un repertori de composicions 
i arranjaments originals. Partint del seu 
enfocament personal del clarinet al llenguatge 
jazzístic, intenta trencar amb l'etiqueta que 
l'associava a estils tradicionals i ofereix una 
mostra més de les possibilitats de fusió del jazz 
amb el funk, el soul i el rock. Peñalver escriu la 
seua música dotant de gran protagonisme la 
secció de vent que, al costat de la base rítmica, 
projecta la sensació contagiosa, expansiva i 
infinita del ritme: el groove. 

JESÚS GALLARDO, bateria
JUAN DE RIBERA, piano
JOSÉ MARÍA PARREÑO, baix
ADOLFO CEBREIRO, trompeta
ALBERO MARTÍN, saxo tenor
CARLOS VALLS, trombó
INMA MARTÍNEZ, saxo baríton
CHEMA PEÑALVER, clarinet, composició, 
arranjaments i direcció musical

Dissabte 22 de setembre
23.00 h

 

Combatents organitzades a ritme de swing, 
guerrilles desenfrenades entre metalls, contrabaix 
i piano, clandestines en les nits més màgiques, 
resistents a l'ocupació de la música moderna i la 
tradició. L'engranatge perfecte entre dones de 
l'escena jazzística valenciana. Les influències són 
molt diverses, però es podria dir que Nina Simone 
o Rosario Sánchez Mora, la Dinamitera, són la 
pedra angular del projecte, l'autèntica inspiració i 
far que guia aquestes partisanes cap a l'alliberació 
sonora sincopada.

 

KEY DAY, veu
LUCÍA BISQUERT, trombó
ROSANA CUCHILLO, saxo
MARINA ALCANTUD, piano
TICO PORCAR, bateria
BORJA FLORES, contrabaix

Diumenge 23 de setembre
12.00 h

Perico Sambeat plays Zappa (Karonte, 2016) és 
l'enregistrament d'una producció pròpia del 
Jimmy Glass que va nàixer amb el nom de Frank 
Zappa's Alchemy amb motiu del seu V Festival 
Internacional de Jazz Contemporani (2015).
L'impecable treball de Sambeat en aquest projecte 
oscil·la entre la intervenció profunda, amb 
elaborats arranjaments, i temes interpretats 
segons una transcripció literal, però sempre de 
manera fidel a l'esperit de Zappa.
El millor de Zappa portat al jazz amb tota la 
solvència de Perico Sambeat.
 
 

PERICO SAMBEAT, saxo alt, saxo soprano i flauta.
JAVIER VERCHER, saxo alt i saxo soprano
PEPE ZARAGOZA, trompeta
TONI BELENGUER, trombó
SANTI NAVALÓN, teclats
IVÁN CEBRIÁN, guitarra
JULIO FUSTER, contrabaix i baix elèctric
MIQUEL ASENSIO, bateria

Diumenge 23 de setembre
20.00 h

 

FB Gypsy Quartet Ángela Furquet Trio Arturo Serra Quartet
Artista convidada Celia Mur

Chema Peñalver
Blowing the Groove

Nina Dinamita & la Swing Milicia Perico Sambeat
Plays Zappa


