www.bluesbcn.com
Organitza:

Institució col·laboradora:

JOHNNY BIG STONE & THE BLUES WORKERS

JOE LOUIS WALKER

ROB STONE & THE BOOGIERS

En l’actualitat Johnny “Big Stone” segueix reinventant-se després de més
de 15 anys de trajectòria en aquest
gènere. Amb tres treballs publicats
deixen clar el seu coneixement dels
diferents estils de blues com el West
Coast, el Jump Blues, Chicago o Texas
blues. Els seus directes es caracteritzen per la varietat d’estils aconseguint aquella festivitat i dinamisme
que engresca al públic i és el que els
ha convertit aquest 2018 en la banda
seleccionada per representar-nos a
l’EUROPEAN BLUES CHALLENGE, el
més important certamen del gènere al continent. És per nosaltres tot
un honor que donin el tret de sortida al nostre festival!

Joe Louis Walker, membre del Blues
Hall of Fame i quatre vegades guanyador dels Blues Music Awards, celebra
una carrera que excedeix mig segle.
El seu nou àlbum Everybody Wants
A Piece consolida el seu llegat com a
llegenda del blues. Veritable virtuós de
la guitarra, cantant únic i prolífic compositor de cançons, ha realitzat nombroses gires al llarg de la seva carrera,
ha actuat en els festivals de música
més famosos del món i ha guanyat
una legió de fanàtics. Establert com
un dels grans representants d’aquest
gènere, ha gravat i col•laborat amb artistes de la talla de Branford
Marsalis, James Cotton, Buddy Guy, Taj Mahal, Ike Turner o Clarence
“Gatemouth” Brown. Una oportunitat única de gaudir d’un dels darrers
gegants del Blues!

Rob Stone és un dels harmonicistes més joves en l’actual
escena del Blues Internacional. Respectant el camí més
tradicional, les actuacions de
Rob són sinònim d’adrenalina. Nascut a Boston, adobat a
Chicago i residint actualment
a Los Angeles, se sol alternar
dels grans del gènere com
ara Chris James, Patrick
Rynn o el malaguanyat
recentment David Maxwell. Fruit d’això ha tingut l’oportunitat d’obrir
concerts per caps de cartell com ara BB King, Sheryl Crow, Robert
Cray, James Cotton, Los Lobos o Etta James. En aquesta ocasió ve
acompanyat per la força del quartet de David Giorcelli un dels màxims
exponents pel que fa al piano blues i boogie woogie al nostre país. Un
conjunció explosiva!

Red Rombo és un projecte musical
dirigit pel músic de BCN i establert
a Màlaga, Gerard Mases “LERE”.
Després d’anys acompanyant amb
el seu principal instrument, el
contrabaix, a multitud d’artistes
nacionals (Muchachito Bombo
Infierno, G5, Jimmy Barnatán, Los
Mambo Jambo, Dry Martina i, actualment també, Flamingo Tours)
s’ha animat a portar endavant un
projecte propi. Red Rombo es la
seva aposta personal que consolida
amb la cantant Maria Esteban. Junt
amb ella desenvolupen un repertori
amarat en el Rhythm and Blues i el 50 s Rock’n roll. Una de les més
prometedores i originals bandes ara mateix en actiu!

TRAVELLIN’ BROTHERS

CHINO SWINGSLIDE & VÍCTOR PUERTAS

KENNY NEAL
Patrocina:

Col.labora:

Un dels principals representants del
Swamp Blues de Baton Rouge, Kenny Neal és un bluesman originari de
Louisiana, que coneix la venerable
tradició blues de la seva regió i és
prou imaginatiu per dirigir-lo per
nous camins. Fill del llegendari
armonicista Raful Neal, de ben petit
va coneixer a Slim Harpo i a Buddy
Guy pel que va estar treballant com
a baixista durant anys. Amb més de
20 anys de sòlida carrera en solitari
ha forjat una excel•lent trajectòria,
passant per mítics segells com
Alligator, fins al seu darrer projecte,
“Bloodline”. Kenny Neal és una veritable llegenda del blues vivent i està
més preparat que mai per oferir el
blues com ningú més pot fer-ho!

KEITH DUNN & BALTA BORDOY
L’harmonicista, cantant, compositor i productor Keith Dunn és
avui dia una llegenda viva del
blues, amb una trajectòria professional de més de trenta anys
sobre els escenaris i un extensíssim currículum que inclou
col•laboracions amb algunes de
les figures més representatives
del blues. Balta Bordoy és un
dels nostres millors guitarristes,
des dels seus inicis ha centrat
la seva atenció en la música negra d’arrels: el Blues, R&B, swing, soul...
En aquesta ocasió ens presenten el seu projecte en comú, “Barcelona Sessions Vol.1”, gravat en directe al prestigiós Honky Tonk Bar
d’aquesta ciutat. Aquest disc és fruit d’una col•laboració de prop de deu
anys de concerts, tant en duo com en formacions més nombroses.

Formats a finals de l’any
2003 a la localitat biscaïna de Leioa, al costat
de les ribes de la ria de
Bilbao, reben una gran
inspiració del Nervión i
del seu caràcter industrial.
Els Travellin ‘Brothers
s’han forjat a si mateixos
durant aquests anys; són
sis amics, sis germans, i
la complicitat és una de
les seves grans virtuts,
fàcilment palpable en la seva actitud sobre els escenaris. Guanyadors
en 2015 de l’European Blues Challenge del premi a la millor banda
de blues del continent, ara presenten el seu vuitè disc “13th Avenue
South” gravat i produït en 2017 a Nashville. Aquesta banda, aquesta
germanor, es tradueix en un directe aclaparador, no te’ls pots perdre!!!

RED ROMBO

En els últims anys, Chino i
Victor Puertas, dos referents de
l’escena del Blues a Barcelona,
han estat premiats internacionalment: el 2013 Chino & The
Big Bet van guanyar el 2n Premi a l’European Blues Chalenge
i el mateix any, Victor i el seu
germà Santos van guanyar el
2n Premi a l’International Blues
Challenge amb el projecte The
Suitcase Brothers. Dos dels
més espectaculars músics de
l’escena de la ciutat, ara han
decidit deixar plasmat en un disc el seu talent i la passió per la música
que els uneix, i en aquest concert ens el presentaran. Una conjunció de
genis!

PROGRAMA CENTRAL
Divendres 13 DE JULIOL, a les 19.00 h.

CONCERT + MASTER CLASS

ALTRES SALES

Dilluns 9, a les 18.00 h.
Dimecres 4 de Juliol a les 19.00 h

Mini Concert

Concert Bandes Emergents:

Superat el límit de les quinze edicions continuem capficats en reivindicar Barcelona com
la capital “bluesera” que és. Aquest any portem
com sempre la barreja perfecta entre talent local i figures internacionals que farà les delícies
dels afeccionats a l’estil. Com sempre, gratuït
i obert per a la gent! No abandonem tampoc
el nostre esperit social i ampliem nous públics
sensibles i especials als que també és important atendre i fer-los sentir part d’aquest esdeveniment. El Festival de Barcelona creix però
mai podem permetre que perdi la seva idiosincrasia: divulgar la música d’arrel afroamericana, donar suport a l’excel•lent escena local i
oferir una proposta cultural alternativa basada
en la integració. Tothom mereix gaudir de la
música i la cultura!

Johnny Big Stone & The Blues Workers (BCN)
Kenny Neal (USA)
Joe Louis Walker (USA)

Dissabte 14 DE JULIOL, a les 20.00 h

Keith Dunn & Balta Bordoy (USA & BCN)
Rob Stone & The Boogiers (USA & BCN)
Travellin’ Brothers (ESP)
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris.
Plaça Major de Nou Barris, 1.

ENTRADA LLIURE !

Rob Stone & David Giorcelli

The Red & The Rotten

+
Màster Class d’armònica

Jam Session Festival
Al Casal del Barri de la Prosperitat, on va néixer el Festival, tindrà lloc el concert de Bandes Emergents que ens
mostrarà la qualitat del futur del blues a la ciutat. Després
donarem la oportunitat a tots els afeccionats presents a
que demostrin els seus coneixements i la seva passió pel
blues en la coneguda Jam Session del Festival , en aquest
cas dirigida pels alummes de l’Escola de Blues, on professionals i amateurs es donaran cita a l’escenari.
19.00 h., CASAL DEL BARRI DE LA PROSPERITAT,
pl. Àngel Pestaña, 1. Entrada lliure.

A càrrec de
Divendres 6 de Juliol, 21.30 h.

“BLUES IN MY SOUL”
Presentació del nou projecte

Big Dani Pérez
Sala Luz de Gas, C/ Muntaner 246,
Concert amb entrada. Consultar preu a www.bluesbcn.com

Dijous 5 de juliol

“Nits de Blues al Poble Espanyol”

Red Rombo
21.00 h., POBLE ESPANYOL, av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
Preu entrada consulta al web www.poble-espanyol.com

Dilluns 9 de Juliol

Myriam Swanson & Amadeu Casas
21.00 h., MILANO COCKTAIL-BAR, Ronda Universitat, 35
Preu entrada consulteu al web www.camparimilano.com/

Dijous 12 de Juliol 21.00 h.

Rob Stone

El Corte Inglés - Can Dragó (Pg. Andreu Nin, 51 (1a i 6a planta)
Entrada lliure. Per assistir a la Master Class és necessaria la inscripció
prèvia a info@bluesbcn.com.

“Nits de Blues al Poble Espanyol”

Chino Swingslide & Víctor Puertas
21 h, POBLE ESPANYOL, av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
Preu entrada consulteu al web www.poble-espanyol.com

Diumenge 15 de Juliol

Clausura XVI Festival de Blues de Barcelona

Pels Alumnes de l’Escola de Blues de Barcelona

CONCERTS SOCIALS
Dimarts 10 (hora per confirmar).

Alumnes de l’Escola de Blues de Barcelona
Centre de Salut Mental de Sant Boi
Dimarts 10, a les 12.00 h.

Big Mama Montse
A l’Hospital de la Vall d’Hebron

De 19.30 a 21 h., CASTELL DE TORRE BARÓ. Entrada lliure
Més informació a www.bluesbcn.com

Aquests concerts socials estan destinats als
interns i al personal dels centres.

