SALUTACIÓ
L’ Associació de Músics del Baix Penedès (AMBP) torna a posar a l’abast de tothom totes les
possibilitats musicals que es poden trobar a la nostra comarca. Després de la bona acollida
que ha anat tenint en les passades edicions, us presentem la IX Guia de músics i grups del
Baix Penedès que ara teniu entre les mans.
Aquesta Guia pretén ser molt més que un simple catàleg comercial. A través de les seves
pàgines, es pot copsar una realitat moltes vegades ignorada: la quantitat i la qualitat de la
producció musical comarcal és molt extensa.
Tal com ja vam fer en les anteriors edicions, l’hem organitzada per estils i, un cop dins de cada
secció, les formacions musicals hi estan ordenades alfabèticament. Hem tornat a incloure els
Pacs Musicals, perquè considerem que són la solució perfecte per poder programar d’una
manera àgil i còmoda tota la part musical de la vostra festa. També hi hem inclòs les
produccions pròpies de l'AMBP, com són els Concerts amb Gust, una proposta diferent que
aporta un plus sensorial als vostres concerts i que sempre és un gran èxit; els Maridatges
Musicals amb la col·laboració de restauradors i productors de la comarca com els que formen
part del col·lectiu Terra i Taula; i la Coproducció Mostra, una clara aposta per la
professionalització dels millors espectacles musicals que es fan al Baix Penedès i la creació de
nous públics.
Com en les anteriors edicions, hi hem incorporat un nou DVD amb arxius d’àudio o de vídeo
associat, podeu consultar la nostra web, www.ambp.cat, on trobareu allotjats aquests i d’altres enregistraments en àudio i vídeo, així com enllaços externs a les webs particulars de
cadascú.
Esperem que aquesta Guia us sigui de molta utilitat a l’hora de cobrir les vostres necessitats
musicals i que pugueu contribuir, d’aquesta manera, a la potenciació de l’activitat musical de
qualitat del Baix Penedès.
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Animacó infantil
LA TONA GONSALES

Espectacle per a nens i adults
Música en directe
Màgia còmica

Espectacles d’animació infantil de petit i gran format, composts per màgia còmica
participativa, globoflèxia i sobre tot ball amb coreografies (recomanem contractar música en
directe).
Si vols donar-li un toc diferent a la teva festa on petits i grans teniu el vostre lloc per a ballar
tots plegats, aquest és el teu espectacle. Equip de so professional.
Consulta el web, hi ha nous espectacles!

Cant Coral
COR ORFEÓ
PARROQUIAL
DEL VENDRELL

Festes litúrgiques
Cor infantil “El Petit Estel”
Cor Joves Veus

El “Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell” (Baix Penedès) va ser fundat l’any 1955 amb la
finalitat inicial de solemnitzar les festes litúrgiques de la Parròquia de Sant Salvador, activitat
que manté encara, sobretot en els dies assenyalats de Nadal, Epifania, Setmana Santa, etc…
L’any 2005 va celebrar, doncs, amb tota un sèrie d’actes, el seu 50è Aniversari.
Completen la família coral el Cor Infantil “El Petit Estel” – que consta de 4 grups segons
l’edat- i el “Cor Joves Veus” , que mantenen activitats musicals pròpies i que cada any per
Santa Cecília, tota la família fa una actuació conjunta a l’Auditori Pau Casals.
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Cant Coral
CORAL HARMONIA
DE LLORENÇ
DEL PENEDÈS
Més de quaranta cantaires
Més d’un centenar d’obres
Repertori musical molt divers

La Coral Harmonia de Llorenç del Penedès va néixer la primavera de I’any 1997 i en
I’actualitat la formem més de quaranta cantaires d’edats compreses entre els 30 i els 75 anys.
El nostre repertori de cançons en I’actualitat ja compta amb més d’un centenar d’obres de
diverses èpoques i estils musicals. Així doncs, en el nostre arxiu musical s’hi poden trobar des
de melodies populars catalanes i d’altres països del món fins a cançons de diversos
compositors de la historia de la música i peces de música religiosa, passant també per cançons
modernes arranjades per a coral.

Cant Lírica
LA VEU HUMANA

Música tradicional catalana
Recital Líric
“Standars” de Jazz
Música de pel·licules
Musicals

COPRODUCCIÓ AMBP 2017
El duet “La Veu Humana” està format per Griselda Ramón a la veu, i Àlex Jordi al piano. El nom del duet és fruit de la
seva primera col·laboració. Arrel d’un premi guanyat en un concurs musical interpreten “La Veu Humana”, òpera de
butxaca per a una sola veu, de F. Poulenc en una petita gira per Catalunya i el País Valencià. L’èxit del projecte els anima
a continuar treballant junts i en l’any 2004 reben l’encàrrec de preparar per a diversos centres cívics de Barcelona un
concert divulgatiu sobre els “Boleros” que encara avui en dia continuen realitzant.
Després d’això, i sempre tenint clara la comunicació directe amb el públic, han creat altres concerts on s’ofereixen des
de la música més tradicional catalana passant pel recital líric i la música més popular dels “Standars” de Jazz, la
música de pel·lícules i els Musicals.
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Cercavila
LES GRALLES
DEL BAIX PENEDÈS

Pervivència del so i el timbre
Festes populars
Matinades
Processons

El 1976 es considera l’any de creació de Les Gralles del Baix Penedès, amb el Jaume Vidal i Vidal, Carboner, al
capdavant, tot i que no va ser fins a principi dels anys vuitanta quan el Carboner va fer uns cursets de gralla al
Casal, i inicià la també anomenada “Escola del Jaume Vidal i Vidal”, que s’ha mantingut fins a l’actualitat amb
Les Gralles del Baix Penedès. Com a característica de grup, cal mencionar la pervivència del so i el timbre
d’abans, fet que demostra que el Vendrell sempre ha tingut grallers propis, i la informalitat de la gent d’abans,
ja que Les Gralles del Baix Penedès, actuen normalment sense uniforme propi.
En l’actualitat, acompanyen de forma regular alguns grups de L’Embarcada, de la qual forma part com a grup
fundador. També actuen en altres festes populars com les festes dels barris, amb les matinades i
les processons.

Dj
DJ AUBØR
Dj i productor

Pau Borrell Soria (9 de febrer de 1999, Barcelona, Catalunya), més conegut com a AUBØR és un
DJ i productor fomat a Microfusa on va acabar la seva formació al 2017. Va començar a
interessar-se per la música als 7 anys aprenent solfeig i trompeta.
Als 13 anys va inciar la seva carrera com a DJ i als 15 va entrar a l’escola Microfusa de Barcelona
per a estudiar producció musical. Durant els seus estudis ha pogut crear els seus primer dos
temes i la seva primera remescla. Ha realitzat sesions a diverses ciutats i pobles darreu del
país.
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Dj
DJ FERRY LIP
Festes Majors
Festivals
Fusió de la bona música
Bon ambient
Èxit a totes les seves sessions

Aquest Dj ha passat per discoteques com QÓ Disco El Vendrell, Carpes Paradis, les Carpes de Roda, Two Much
Salou, Dwinter Vilanova, V.O., DiscoPub El Vendrell, Sala Els Daus, Imagine El Vendrell, Mombasa Café Roda de
Barà i Santa Locura El Vendrell, a més d’actuar en diversos festivals com el Roda Summer Festival o les Festes
Majors d’El Vendrell i de Roda de Barà entre altres. Ha compartit cabina amb Djs com Andrée Vicenzzo, Taito
Tikaro, Lydia Sanz, J.Louis, Dario Nuñez, Paco Maroto, Xavi Rabarte, Dominique Costa, Javi Level, Ricardo F, Sak
Noel, Charly Rodriguez, Victor Magan i Marsal Ventura entre molts altres.
La fusió de la bona música (Patxanga, ElectroLatino, House Comercial o ElectroHouse entre altres) i el bon
ambient que aquest Dj aporta, són els ingredients fonamentals que el porten a l’èxit en totes les seves
sessions.

Dj
DJ MIKI MERCA
Música dels ‘80 ’90 i actualitat
Per a tots els públics
Temes lents, rock i disco

Un savi va dir una vegada (per cert, al segle passat) que qualsevol temps passat va ser millor, i és ben
cert que en el camp musical és així. Els 80 ens van deixar perles musicals, que avui en dia, en ple
segle XXI, no només es tornen a reeditar, sinó que si escoltem amb atenció els grans hits actuals,
trobarem la sintonia dels èxits d’aquelles dècades.
El nostre projecte vol donar a conèixer a les noves generacions la forma de passar-ho bé de persones que, avui en dia, són pares o germans més grans i que també gaudien de la música, però sense
haver d’estar amb les pulsacions al màxim i, molt menys encara, sense cap agressivitat. Només el fet
de veure que aquella generació podia ballar temes lents o rock i fins i tot temes disco en una mateixa
festa, potser serà un exemple beneficiós per als més joves.
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Dj
JOHN’S LEMON DJS

Projectes innovador
Música actual
Festes Majors
Festes dels barris
3 estils

John’s Lemon DJ és un projecte innovador que surt de la suma de 3 estils.
2 DJs junts per a l’ocasió que s’ajunten per portar-vos el millor show del moment!

Folk-Rock
F.A.R

Folk, pop i rock
Versions dels 90

Tot i que el nostre estil es podria etiquetar com Folk Rock, les nostres influències són d'estils tan diferents com el pop, el punk, el grunge, el new wave, el hard rock i música tradicional d'arrels europees.
Hem crescut tocant temes de bandes molt populars en tots aquests estils, donant-los un aire propi
amb un so molt acústic.
Enguany gravarem el nostre disc debut amb temes propis.
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Jazz
AVOI JAÇÇ QUARTET

Jazz per a tots els públics
Grans temes del Jazz i del Pop
arranjats amb diferents estils

Avoi Jaçç Quartet és un original grup de versions que neix de l’evolució musical dels seus integrants, després de tocar
més de deu anys junts amb el Jaçç Fang Prou, i del seu interès per buscar noves sonoritats fent un jazz per a tots els
públics.
La seva peculiaritat rau en el seu repertori, que inclou temes dels grans mestres del jazz, com ara John Coltrane, A.C.
Jobim o Miles Davis, al costat de delicioses versions d’altres d’autors molt més profans, jazzísticament parlant, com
Bruce Sprigsteen, Queen, The Police, Bob Marley, Bee Gees o Michael Jackson a ritme de funk, swing o bossa-nova,
per posar només alguns exemples.
A més del seu repertori habitual, presenten una selecció de temes swing especialment pensats per ser ballats.

BELLVEI BAND

Big band
Jazz festiu
Repertori molt variat

Quan es compleixen 10 anys del seu primer concert, la Bellvei Band fa un pas més en el seu constant creixement i estrena un repertori completament renovat, amb la incorporació de la potent veu de l’Ericah Lein.
Sense perdre en cap moment la seva etiqueta de Jazz Festiu, la nova sonoritat de la formació no deixarà indiferent a ningú.
Després d’aquests 10 anys als escenaris i d’augmentar la formació fins a 19 músics, la Bellvei Band es consolida
com l’única Big Band estable del Penedès capaç d’oferir un repertori prou variat com per fer gaudir a tota
mena de públic, ja sigui en concerts propis o en l’acompanyament d’esdeveniments diversos.
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Jazz
BIG BAND GRALLERA
13 gralles
Estàndards de jazz
Temes propis

Amb motiu del cinquè aniversari de la seva estrena, la Big Band Grallera va presentar l’any 2014, BBG 5XL, una
versió renovada i ampliada tant dels temes que interpreta com de la pròpia formació. Així doncs, als 11
membres inicials se’ls van afegir 7 components més que fan que la sonoritat del grup sigui encara més potent,
compacta i sorprenent.
El seu repertori segueix la línia marcada en la primera època, alternant peces pròpies del repertori graller amb
estàndards de jazz i temes propis. Tot arranjat especialment per a la formació de base completa de jazz
(bateria, baix, piano, guitarra i percussió) i 13 gralles de totes les mides, que van des del grall fins a la gralla
baixa. BBG 5XL és la manera més contundent de reivindicar el paper de la gralla com a instrument
perfectament capacitat per produir música de Concert.

JAZZ ATTACK
QUARTET
Jazz en estat pur
Bon ambient
Quartet amb saxo

COPRODUCCIÓ AMBP 2016
Jazz Attack Quartet comença l’any 2019 amb un nou EP de 6 temes a la butxaca enregistrat entre l’estudi Ambit
Produccions de Masquefa, de la mà del Marc Ferrer i el Dani Pérez i l’Sputnik Recording Studios del Vendrell de la mà de
l’Arturo Torres i el Pemi Rovirosa (aquest últim dins de la iniciativa de l’Associació de Músics del Baix Penedès “L’AMBP a
l’Estudi”)
L’energia que ens ha donat entrar a l’estudi la volem abocar a l’escenari en la gira que començarem en breu per terres
Catalanes.
A més, hem farcit el nostre repertori amb nous temes que ja tenim ganes de per poder compartir amb tots vosaltres.
Swing, Bossa, Funky, Blues i Dixie, son els estils que ens defineixen.
En definitiva, el Jazz Attack Quartet arriben a aquest nou any amb ganes de fer molta feina dins i fora dels escenaris.
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Jazz
ORGANOLOGY TRIO

Arrels del blues
Música original i versions
Blues, Soul, Funk i Jazz

Organology, trío de jazz format al 2016. Músics com Reevan Trupin (guitarra), Valenti Querol (batería) i Albert
Caire (piano), el grup té una amplia trajectòria de concerts, tocant al Festival de Jazz de Tortosa, Castell de
Calafell i molts més concerts pels voltants de Barcelona i Tarragona.
El concepto del grupo es tocar con alma, ser versátil al poder reproducir diversos tipos de eventos, desde
música funky para fiestas hasta estándares de jazz, así como también blues.

JAZZUL
Repertori actual
Versions adaptades al Jazz
Possibilitat de trio
Repetori adaptable
Espectacle polivalent

La música de Jazzul neix de la inspiració dels autors David Chueca Folch (Guitarra) i Sonia Linares Berroy (Veu)
que endinsant en els gèneres del Nu-Jazz amb tocs de Pop, Soul i Rhythm & Blues, desenvolupen una música
viva, imaginativa, dinàmica despertant el ritme, la improvisació i la sensibilitat musical.
La natura, la poesia, els colors, les textures, les temperatures són elements vius que juguen lliures en la música
de Jazzul, tant en la intimitat del concert acústic com en la calidesa i energia de la formació Trio amb Luís Sierio
a la bateria.
El seu repertori està format per composicions originals i revisions de cançons dels seus referents com Michael
Jackson, Sting, Jamie Cullum, Sade...
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Música clàssica
JAVIER
VAN VELTHOVEN

Repertori de totes les èpoques
Melodies populars catalanes
Repertori internacional
Possibilitat de duet

Concertista de guitarra amb una àmplia trajectòria. Amb un repertori que va des del renaixement (interpretat en vihuela) fins a l'època actual. Música clàssica de totes les èpoques.
De Bach, Sanz, Sor, Tàrrega, Barrios, Albéniz, Granados, Malats, De Falla, melodies populars catalanes, boleros, tangos,
música brasilera, música de pel·lícules, rumbes, etc. Ha enregistrat diversos CD's com a solista i amb el Duo Aranjuez per
al segell Gemecs, produccions independents i el seu segell discogràfic. Un dels seus treballs, com a solista, "Vihuela and
Guitar Recital" va ser gravat a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador (El Vendrell). Amb el Duo Aranjuez té un repertori
que es mou entre el clàssic espanyol i el flamenc, incorporant obres de Manuel de Falla, Chick Corea, Paco de Lucía, etc.

Música tradicional
ELS AIXARTS

Professionals de la música
tradicional
Acompanyament de balls
populars
Versions actualitzades

Aixart: || 2. Planta nova obtinguda calçant branques i tallant-les quan han arrelat (Voc. Agr.). Fon.: əʃáɾt (Vic,
Vendrell); ʃáɾt (Penedès).
La descripció que el diccionari fa del nostre nom és allò que millor ens defineix. Quatre músics amb molta
experiència i sensibilitats musicals diferents, de procedències tan diverses com la música tradicional, l’opera o
el jazz, s’uneixen en aquest projecte per crear un nou grup de gralles de qualitat.
A banda de tocar les peces per acompanyar qualsevol dels nostres balls populars, el nostre repertori es
fonamenta en els grans clàssics de l’època daurada de les gralles dolces, a cavall dels segles XIX i XX , però no
oblidem que estem al s. XXI, i per això incorporem versions actualitzades de tota mena de tonades,
especialment de la música de ball.
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Música tradicional
ELS ESPARRACS

Peces de cercavila
Acompanyaments de balls
populars

Els Esparracs és una formació de mitja cobla (flabiol, tamborí i sac de gemecs).
Es va fundar a l’any 2013. És un grup jove, però amb experiència dins de la música tradicional.
La seva principal funció és la d’acompanyar qualsevol tipus de balls populars i elements de seguici
en cercaviles i processons.
El seu repertori és nodreix principalment de les músiques escrites per als balls, però inclou també
peces de cercavila.

TOCATS DE CANYA

Peces de cercavila
Repertori variat
Formació de 4 a 6 músics

Tocats de canya, quatre gralles, timbal i percussions. Ofereixen cerca-viles i concerts.
El seu repertori és molt variat, polques, valsos, pasdobles, música tradicional i actual.
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Pop
ANNA & IGNASI

Intimista i minimalista
Contingut reivindicatiu

Versions de grans èxits internacionals de totes les èpoques.
Ideal per amenitzar actes o oferir concerts de petit format. El repertori inclou peces molt conegudes pel públic
que celebra recordar-les o fins i tot les taral·leja amb els cantants. El grup també ofereix concerts de
composicions pròpies.
En aquest cas totes les peces són en català i en elles tenen un pes rellevant els textos, que ens expliquen
històries quotidianes en les que tothom s’hi pot veure reflectit. El grup disposa dels seus propis medis
d’amplificació.

CHERWIN WILLIAMS

Intimista i minimalista
Contingut reivindicatiu

Cherwin Williams és un nou projecte intimista i minimalista trip-hop/electro/latin al que posen cara
Aurelia Campione i Genis Fiti Rodriguez.
Ella de París i ell de Barcelona, tots dos pertanyen al grup “La Cafetera Roja” amb 10 anys de trajectòria
i més de 600 concerts per Europa. En aquest duo musical ofereixen una original barreja que combina
instruments tradicionals i sons sintètics: guitarra elèctrica, guitarra clàssica, quatre veneçolà i MAO
(música asistida per ordinador) amb les dues seves veus en anglès i castellà. És tot un viatge tranquil,
cálid i rítmic, ideal per gaudir d’una bonica tarda al sol o una nit amb els amics.
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Pop
Et-Co*

Ritmes ètnics
Projecte multidisciplinar

2n premi Fira de la Música Cardedeu 2014
3r finalistes D.O Tarragona 2015
Premi Track Baix Penedès 2015

COPRODUCCIÓ AMBP 2018
"Et-Co* és el projecte "exploratiu" de World Music de Sonia Linares Berroy (Veu/Guitarra), David Chueca Folch
(Guitarra), Antonio Leon (Baix) i Mariano Valera (Percussió) en una proposta que busca una trobada amb el
ritual i la musicalitat primària amb ritmes ètnics i atmosferes contemporànies y psicodèliques.
El 2018 va sortir a la llum el seu segon disc d'estudi PRIMe! (Marlee Records | Hiddentrack). El seu espectacle
"PRIMe! Live Show" va ser el projecte coproduït per l'ambp i els ha portat a tocar a sales i festivals importats
del territori com el Festival Altaveu de Sant Boi amb molt bona acceptació pel públic.
Enguany estan preparant nou material així com concerts programats fora de Catalunya. A la primavera
presentaran un documental sobre la banda i el seu espectacle dirigit per Nando Caballero per La Produktiva
Films.

Pop - Rock
BATEMAN 206
Temes propis
2 discos

Som els Bateman 206, un grup de pop-rock format el 2002. Actualment els components som: Toni Carrasco
(veu i guitarra), Gustavo López (baix), Paco Muñoz (guitarra) i Marco Antoni Pérez (bateria).
El nostre primer disc: el Cebes EP (2011). Aquest fou gravat a Badalona a Capicorla Records (Joan i Damián
Alfambra). Allí vam gravar: Cebes, Silencio lleno, Vuela, Alhambra i Después.
A principis de 2013 vam decidir posar-nos en mans del nostre amic i col·lega Oscar García (Shout Of Hell entre
altres…) que duia la Headoff Recordings Estudio. Allà vam gravar el Podrits d’Amor EP, una recol·lecció de sis
temes: De Nens, Aviso de Tormenta, Criatures, Paraiso Moon TV, Caballos i Waiting (generation).
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Pop - Rock
OCLUS

Blues, Hard Rock
Temes propis

Oclus és una banda de rock amb temes propis en castellà i català i que acostuma a amanir els
seus concerts amb versions de diversos artistes, aglutinant d’aquesta forma un ventall d’estils
musicals que van des del pop rock, passant per fusions de blues, hard rock, rock and roll i
alguna sorpresa més.

Rock
GUARDAFUEGOS
2 discos
Nou disc 2018

El grup de rock Guardafuegos, del Vendrell, està en actiu des de finals del 2014. Integrat per Rosendo Hernández, Ferran Robusté, Marc Guitart, Oriol Moya i Gabriel Llorach, Guardafuegos fa una aposta pel rock d’arrels
americanes posant especial atenció a les lletres, i cuidant al màxim les melodies. El 2016 va publicar el seu
primer EP homònim, gravat als estudis La Casamurada, del qual se’n va extreure el single ‘Cansado’.
El passat 2018, Guardafuegos va editar el seu segon EP, ‘Mientras Todo Cambia’ (H-Records), enregistrat als
Sputnik Studios del Vendrell, sota la producció de Pemi Rovirosa. Actualment estan presentant el disc amb
actuacions per Catalunya, el País Valencià i l’Aragó. El passat setembre van gravar el tema ‘Repetiría’ com a part
de la iniciativa ‘L’AMBP a l’estudi’.
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Rock
LA DESBANDADA

Festes Majors
Festivals
Projecció estatal

La Desbandada, grup de rock de referència en el panorama estatal. Tres discos sota el segell
discogràfic de Maldito Records i el darrer amb el Dromedario Records han fet ser un dels grups
amb més potencial, l’any 2017 guanyen el premi estatal de grup revelació per la revista Manerasdevivir.com; comencen el 2019 amb més de 133 sota la seva esquena.
Enceten aquest 2019 amb una nova gira, amb un tercer disc i una gira extensa que els portarà
a recorrer de nou tota la Península Iberica i potser és l’any de poder creuar i anar a un nou
continent a actuar.

OBSTACLE

Versions i temes propis

Cançons en català i en castellà que parlen de temàtiques ben dispars, utilitzant lletres àcides i
reivindicatives o de caire més personal.
En definitiva, Obstacle és un grup d’amics als quals els hi agrada el rock en totes les seves
vessants.
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Rock
RAMASTONS

Versions i temes propis
Guanyadors Track Vendrell ‘14

Ramastons és un grup nascut al Vendrell l’any 2010 amb la vocació de viure, sentir i fer sentir el rock arreu.
Un cúmul de casualitats; quatre músics amb l’objectiu de trobar un estil que els identifiqués, a partir de la
diversitat de cada un dels components. Des dels seus orígens la banda ha volgut cercar una nova experiència
dins del gènere musical adoptant la seva personal visió i interpretació del rock. Sentiment, energia i
inconformisme esdevenen els tres elements essencials que identifiquen la banda i que es revelen a les seves
cançons.
L’any 2014, Ramastons publica el seu disc de debut “Feel Alive”, que els porta a guanyar el premi a millor grup
del Baix Penedès al Track, el Concurs de Música del Vendrell.

RÊVER

Temes propis

Rêver es va fundar a mitjans de l’any 2012 quan el vocalista i el guitarrista actuals es van ajuntar per formar un
grup de rock alternatiu per la zona.
Actualment, la banda la formen sis músics: Josean (veu), Guillem (guitarra), Chris (bateria), Lupi (baixista) ,
Christian (teclats i programacions) i Muga (guitarra elèctrica).
Rêver ja té un ampli repertori de temes propis en aquest any i mig junts i diverses versions.
La sonoritat de la banda sorgeix d’entre totes les influències que aporten de tots els membres del grup, i el
resultat és un so únic i particular que es defineix com un rock alternatiu amb melodies i seqüències
electròniques.
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Rock
SWEET MARGARET

Festes Majors
Festivals
Fusió de la bona música
Bon ambient
Èxit a totes les seves sessions

Sweet Margaret es un grup de Rock dels de sempre. Un Power Trio que va començar a sonar per la contrada
l’any 2010, però que ja diua el Rock a les venes des de que van néixer els seus components. Vàrem començar
fent versions de Eric Clapton, Rolling Sones i tota aquesta rècula de bona gent però, amb la que ens ha caigut
al damunt a casa nostra, hem decidit que podriem fer el mateix, però en Català. I ara fem això, versions de gent
molt bona, traduïdes a la nostra manera i en la nostra llengua.
Sí, som amants del bon Rock&Roll, però també ens estimem la nostra bonica llengua. Això, junt amb temes
propis prou interessants, formen el nostre repertori. Voleu saber com sona el London Calling dels Clash en
català? i el Good Save the Queen dels Pistols?. Doncs ja ho sabeu, Sweet Margaret i Let’s Rock.

YOGA FLAME

Power trio de rock

Després de molts anys i moltes bandes, el Fran, l’Aniol i el Salva han decidit formar un Power
Trio, intentant fusionar les seves influències musicals: l’Indie, el Rock clàssic, el Prog i el Metal.
El resultat és un Hard Rock divertit i potent, amb molts temes propis, en anglès, i unes quantes
versions (The Beatles, Police, Black Sabbath). Ja han tret un single (Jeanie B. Bad) que podeu
escoltar a Spotify i Youtube. Si sou capaços d’avituallar-los de cerveses a la velocitat que se les
beuen, contracteu-los i passareu una estona memorable!
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Versions
THE KARRINCLONS
ORQUESTRA

Ska festiu
Festes Majors

Més de 10 anys en ruta per municipis d’arreu de Catalunya, amb una potent posada en escena de 10
músics sobre l’escenari.
El nostre repertori 100% en directe abraça diferents estils i èpoques, des dels clàssics de ball de saló
fins a les tendències actuals internacionals, de ska o de rock català.
La passió per la música i les diferents trajectòries de cada un dels components fan que ens
complementem dins i fora de l’escenari. Un equilibri que es transmet en cada actuació creant la
fórmula de l’èxit.
L’elegància i la modernitat, el talent, l’experiència, la professionalitat i el carisme fan dels nostres
espectacles una garantia de gresca i diversió perquè petits i grans gaudeixin amb nosaltres.
Si voleu passar una nit de molta festa, sens dubte, DeKarrinclons Orquestra!

ERICAH LEIN
Pop - 2 a 4 comp.
Versiones y temas originales.
En formato acústico o eléctrico.

La combinació d'una veu potent i la calidesa d'un repertori pop amb influències de rock, blues, soul amb arrels llatines. Crea una
fórmula especial que no deixa indiferent a ningú. Erica Lein, vocalista del desaparegut grup SUMERIO, on va formar part de la trajectòria musical de la formació per tota Catalunya; juntament amb Max Rodriguez a duet. Lein, ha participat i col·laborat en diverses
formacions musicals de diferents estils on ha pogut nodrir-se de moltes experiències sobre l'escenari durant els darrers 7 anys.
Aquest 2019 col·labora en el 10è aniversari de LA BELLVEI BAND posant la veu al nou espectacle. Aquesta nova etapa d'Ericah Lein
presenta el seu primer treball en solitari, acompanyada pels músics de sempre: Jairo E. Cobos i Max
Rodriguez, comptant
amb altres incorporacions i col·laboracions.
És l'opció ideal per amenitzar qualsevol tipus d'esdeveniment.
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Versions
EXTINGUI-2

Festes Majors
Festivals
Fusió de la bona música
Bon ambient
Èxit a totes les seves sessions

Extingui-2 és una banda de versions de les millors cançons internacionals més escoltades del
Rock i Pop dels anys ’80 i ’90, sense deixar de banda l’actualitat.
Amb un directe i posada en escena potent que gaudeixen els seus integrants, sent fidel als
seus sons originals de les bandes emblematiques com: The Police – Rolling Stones – U2 –
Whitesnake – Van Halen – AC/DC – Creedence – Queen – Europe – Mana…… i molts més!!!

GRUPO SABOR

Música llatin i actual
Ideal per festes majors
Bon ambient per ballar

Grup de música llatina amb els ritmes que sonen avui i sempre. Salsa, cumbia, bachata, reggaeton,
rumba, rumba fussió, pasodoble, pop llatí espanyol.
Idoni per a aniversaris, festes culturals, festes majors, etc… Festa garantida amb el millor ambient llatí
per a ballar.
Components de 2 a 9 depenent del pressupost, també fem espectacles a mida.
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Versions
LES 3 CLAUS
MUSICALS

Apte per a tots els públics
Versions variades
Festes majorsVV

Què som? És difícil definir-ho...Un dia per casualitat i sense saber com acabaria, es van ajuntar
un violí, un violoncel i un saxo per tocar una única cançó. A partir d'aquell moment vam iniciar
un camí que fins avui ens ha portat molts moments en el món de la música, juntes portem 10
anys com a grup i tenim formació musical de Grau Professional.
Les 3 Claus Musicals, un grup musical diferent, una fusió de corda fregada i vent fusta, potser
sense un estil de música propi però amb cançons per fer-te sentir la música, no només amb
l’oïda sinó també amb el cor. Els nostres concerts són molt amens, agradables i sempre
intentem dona’ls-hi un toc d’emoció.
“Compartim la nostra música per un batec del teu cor”

NEREA BASSART

Cantautora
Rock acústic
Versions
Posibilitat de duet amb percussió

Nerea Bassart és un projecte de rock acústic que es va iniciar amb versions però que ha agafat
cada vegada un toc més personal. Amb un disc al mercat ("Lucid Dream", Agost 2017) i un nou
Ep gravat als estudis "La Bucbonera" ("Something in the bone", Febrer 2018) la cantautora
configura un repertori de temes propis de rock anglosajó.
Finalista al concurs de cantautors d'Horta-Guinardo, 2n premi al concurs Acústica de Garcilaso,
i primer premi al concurs Palau Ressona.
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Versions
UPUNTÚ

Apte per a tots els públics
Versions variades
Festes majors

Upuntú és un grup de versions que es va formar a l’Escola Municipal de Música Pau Casals l’any
2015. A partir d’aquell moment ha fet no només concerts al Vendrell, sinó que també ha tocat
arreu de la comarca, a l’Hospitalet de LLobregat, a Vilafranca del Penedès i a Hostalets de
Pierola, entre d’altres.
El grup està format per sis integrants que estan cursant el grau professional de música i que a
partir dels seus gustos musicals i influències creen un so propi i especialment diferent.
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Concerts amb gust
Producció pròpia AMBP
Quin gust deu tenir la música? Com deu sonar una “delicatessen”? Quina beguda hi podem
posar per lligar-ho tot?
Per trobar-ne les respostes l’AMBP ha creat els “Concerts amb gust”. Us oferim la possibilitat
d’afegir una experiència multisensorial al final del vostre concert.
Les possibilitats són infinites i el resultat sempre és espectacular.

Concert amb gust, actuació de la Bellvei Band | Calafell 2017
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Maridatges Musicals
Producció pròpia AMBP
L’any 2015 l’AMBP va fer un pas més en la unió de la música amb la gastronomia i l’enologia.
Conjuntament amb el col·lectiu Terra i Taula, es van dur a terme a la Vil·la Casals dues sessions de Maridatges Musicals.
El resultat va ser espectacular i així ho demostra l’assistència de públic, ja que en les dues
ocasions es va haver de penjar el cartell de “No hi ha entrades per a la sessió d’avui”.
La versatilitat i les ganes d’innovar dels dos col·lectius fan que aquesta sigui una proposta
absolutament oberta i adaptable a qualsevol format, des d’un tast multitudinari i gratuït, fins
a una experiència íntima i de gran qualitat. Sempre, però, amb la garantia i l’exclusivitat dels
productes de proximitat.

Maridatges musicals a Vil·la Casals, actuació d’ Et-Co* | El Vendrell 2017
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Bucs d’assaig a El Vendrell

L’AMBP GESTIONA ELS BUCS D’ASSAIG
DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Un dels pilars fonamentals de l’AMBP és la formació, per això volem garantir
l’equipament dels bucs d’assaig i tota la gestió corresponents per a que tots els músics
de la comarca puguin tenir un espai per poder crear les seves obres musicals i
poder-les duu a terme a l’assaig.
Preus baixos
Descomptes per a socis de l’AMBP
2 bucs d’assaig
Completament equipats

ASSOCIACIÓ DE MÚSICS
DEL BAIX PENEDÈS

Què és l’AMBP?

És la solució a tots els vostres problemes legals i fiscals a l’hora
de gestionar una actuació.

Com s’hi pot accedir?

Si esteu empadronats al Baix Penedès, l’accés es farà a través
de l’Associació de Músics del Baix Penedès (AMBP).
Si no sou del Baix Penedès, també podeu accedir a la gestoria
musical de l’AMBP. La quota anual és de 60€. Aquesta quota
només es cobrarà si es necessita facturar i es descomptarà de la
primera factura que feu a l’any.

GESTORIA de l’AMBP
Quins costos té facturar a través de l’AMBP?
· L’Associació de Músics del Baix Penedès, NO es queda cap import
en concepte de comissió sobre la facturació.
· Únicament es cobraran les despeses de gestoria que són del 2’5% de
la base de la factura amb un mínim de 9€ per músic i dia.
· A banda d’aquests costos s’han de tenir en compte els corresponents
impostos i les cotitzacions a la Seguretat Social. Aquestes quantitats
dependran de l’import de la factura.

VIVIM LA MÚSICA
TANT COM TU

OFEM (Oficina d’Enllaç amb els Músics)
C/ General Prim, 12
43700 El Vendrell

MÉS INFORMACIÓ A:

secretaria@ambp.cat
www.ambp.cat
644 225 755

OFEM
OFicina d’Enllaç amb els Músics

L’ OFEM resol més de 260 consultes durant el 2018
L’AMBP (Associació de Músics del Baix Penedès) va obrir
l’OFEM l’any 2014 per poder assessorar i gestionar tots
aquells neguits i mancances dels músics del Baix Penedès al
segon pis del Casal Cívic del Vendrell, Carrer General Prim
12-14.
L’any 2017 es van registrar 258 consultes i gestions dels seus
socis i músics més propers, les més demanades han estat de

Continuem enguany amb l’oficina oberta de 9h a 13h,
sempre amb hora prèvia a secretaria@ambp.cat o
644 225 755
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PACS
Musicals
Els Pacs de l'AMBP són la manera més còmoda i
econòmica d'organitzar tota la part musical de
la vostra festa. Només heu de triar quins grups o
solistes hi voleu posar i nosaltres ens
encarreguem d'aconseguir-vos el millor preu,
gràcies a la contractació d'un únic equip de so i
llums.
També és una excel·lent manera de tenir estils
de música que habitualment no estan presents
a les nostres nits de festa.

Si vols saber-ne més, no dubtis:
C/ General Prim, 12
43700 El Vendrell
secretaria@ambp.cat
www.ambp.cat
644 225 755
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Amb el suport de:

www.ambp.cat

