La sensacional joveníssima banda catalana de jazz&soul THE FLYDOGS va llançar el seu primer single
d'estudi el passat 24 de juliol a Europa després del palpable èxit obtingut al concert realitzat al Bar del
Conservatori del Liceu el passat mes de maig.
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VII Cicle

“UNA HORA DE MÚSICA A L’OCAB”
Concert a càrrec de

THE FLYDOGS
Banda de jazz&soul

Dissabte 10 de novembre de 2018 a les 19.00h

El concert que us presentem a continuació és una breu mostra de tot el treball d’estudi realitzat durant
el darrer any per part de la banda per tal d’aconseguir la sonoritat pròpia i moderna que els
caracteritza. Tots els temes que versionen han estat portats al seu terreny a base de
reharmonitzacions, arranjaments, gravacions i mescles realitzades majoritàriament per ells mateixos.
El seu integrant Jeroni ens relata que "ha estat un llarg camí arribar fins aquí. Hem seleccionat
cuidadosament les cançons per aquest concert per tal d’oferir la combinació perfecta entre la
sonoritat més jazzística i el groove més espontani. Intentem no només tocar una cançó, sinó que
busquem crear una experiència inoblidable per l’oient a través de la nostra música”. Així doncs, el
concert l’obrirà el famós tema de blues Mercy Mercy Mercy de les mans del Jeroni al piano i a partir
d’aquest tema s’evolucionarà fins arribar a les versions jazzístiques de temes radiofònics interpretades
pel gran Marc, absolut virtuós del teclat i la veu, immortalitzat per mestres de la seva talla com Jon
Lord (Deep Purple) o Jamie Cullum. Al baix elèctric hi trobarem en tot moment al Sergi que aportarà,
conjuntament amb el Jeroni als pads, el groove necessari per tal que no es pugui parar de vibrar en
tot el concert. Arribats a aquest punt, cal recordar que tots ells són músics multi-instrumentalistes i
polifacètics els quals s’autodefineixen com “amants de la improvisació” la qual cosa contribueix a fer
que cada show sigui una experiència única i inigualable per al públic.

REPERTORI
Mercy Mercy Mercy
Autumn Leaves
In Sentimental Mood
Delilah
Freddie Freeloader

All Of Me
It Could Happen To You
If I Ain’t Got You
Number 1 Party Anthem
7th Nation Army

ENTRADA LLIURE (LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA)

CONCERT DE NADAL DE L’OCAB – 70 ANIVERSARI
Amb la col·laboració de

Dissabte 22 de desembre de 2018
a les 18.30h
Entrades ja a la venda a taquilles i al web de L’Auditori

