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Quintet de músics de Vinaròs i Benicarló 
amb un repertori de música 
afroamericana, brasilera i jazz llatí. La 
improvisació n'és l'element característic. 
Vicent Borràs (bateria), Manolo Lladosa 
(baix), Jose Antonio Cucala (guitarra), 
Juanvi Lladosa (piano) i Sara Santos (veu 
solista).

6 Jul. JÀSSERA 

Juan Cernadas (flauta travessera) i 
Nerea Rodríguez (acordió) han 
estudiat al Conservatori Superior de 
Música d’Aragó. Aquest original duet 
pretén iniciar la recerca d’una nova 
visió i un nou so per al període que 
comprén desde la musica del barroc 
fins a la contemporània.

27 Jul. DÚO XISTRA

Cançons d'encontre. Formada en 
guitarra clàssica i graduada en guitarra 
de jazz pel Conservatori Superior de 
Música de València. Ha treballat en 
formacions de diferents estils que van 
des de la música tradicional cubana, la 
brasilera, el teatre musical o la cançó 
d'autor.

17 Ag. XIOMARA ABELLÓ

Un homenatge a Joaquín Sabina, cançons 
que parlen d’amor i desamor, que han 
posat paraules a sentiments. Com a bon 
sabiner, ha tocat a bars i tasques, però 
també a l’Auditori de Vila-real, al  Teatre 
Raval de Castelló, entre d’altres.

13 Jul. IGNACIO MORCILLO.

Agrupació jove i entusiasmada pel món 
de la música, aconsegueix unir tradició 
i avantguarda. Han guanyat diversos 
premis com ara el primer premi en el 
concurs Higini Anglés de Reus i en el 
VII Concurs de Música de Cambra 
Ciutat de Borriana, entre altres.

3 Ag. QUARTET AD LIBITUM

Concierto Sentido. Un concert on la 
proximitat de la música envaeix 
físicament l'espai i el públic amb les 
veus de M. José Peris, Ana Conca, Silvia 
Rico, l'acordeó de Rosa Sanchez i l'arpa 
d’Stefany Jurenka. 

24 Ag. LAS REINAS MAGAS

Banda formada per tres virtuosos 
instrumentistes (Ricardo Esteve, Jesús 
Gimeno, y Rober Molina). EGM ens 
proposa un nou itinerari musical que 
fusiona elements del jazz, el flamenc, 
el funk i el pop.

20 Jul. EGM 

Banda mallorquina que explora la música 
afroamericana contemporània. És una 
banda de directe amb més de setanta 
concerts a les Illes Balears i la península, 
que ofereix un repertori de música fresca, 
vibrant, ballable i diferent.

10 Ag. EL NIÑO ALCALINO 
AND THE CHUSKERS

Banda de rock alternatiu i heavy 
melòdic. El seu so és el resultat de les 
influències i inquietuds de cadascún 
dels seus membres: Joshua (veu), 
Copi (baix), Iván (bateria), José Luis i 
Guille (guitarres).

31 Ag. DEFECTOS


