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SESSIÓ DE NIT

SESSIÓ DE NIT és un espectacle musical pensat per a harmònica i 
orquestra, banda o conjunt on s'interpreten temes famosos de pel·lícules 
conegudes, històriques, clàssiques, etc.
La formació està composta per una harmònica cromàtica com a solista 
principal i un conjunt instrumental format per piano, teclats, contrabaix, 
bateria i guitarra elèctrica: un total de sis professionals damunt de 
l'escenari, músics versàtils que també toquen altres instruments com 
saxo, clarinet i flauta.
La direcció i els arranjaments aniran a càrrec del reconegut productor 
musical Juanjo Carratalá, músic polifacètic amb una gran carrera dins del 
món del espectacle.
Tot açò, acompanyat d'un audiovisual espectacular que fa referència a 
cada film.
És un espectacle immillorable per a aportar qualitat al panorama cultural, 
en un format que no està gaire vist com és una harmònica cromàtica 
acompanyada d'orquestra i amb l'execució de temes tan coneguts i 
accessibles per a tota mena de públic.

INTÈRPRETS 
Ferran Bosch, harmònica / Juanjo Carratalá, saxofonista i pianista, 
arranjador, director d'orquestra i productor musical / Henry Amat, 
guitarra / Jorge Agut, piano i guitarra / Jordi Blasco, contrabaix, baix 
elèctric i piano / Carlos Mercado, bateria i percussió.

1 DE JULIOL
Dijous, 20 h
6 €



HETTY KATE

Carismàtica i amb una gran tècnica vocal, la cantant de jazz australiana 
Hetty Kate compta amb una presència escènica extraordinària i unes 
capacitats vocals que li han valgut excel·lents crítiques en les més 
prestigioses revistes especialitzades.
Ha gravat nou àlbums com a líder i ha recorregut escenaris des de Nova 
Zelanda fins a Nova York col·laborant en concerts i enregistraments amb 
músics de la talla de James Morrison, Gordon Webster, Rick Margitza 
i molts altres. Kate és una de les vocalistes més sofisticades, tant 
tècnicament com estilísticament, en el panorama vocal internacional.
Una presència en l'escenari sols igualada per la claredat de la seua veu.

INTÈRPRETS 
Hetty Kate, veu / Enric Peidro, saxo tenor / Fabian Barraza, guitarra / 
Andrés Lizón, contrabaix / Carles Pérez, bateria.

2 DE JULIOL
Divendres, 20 h
10 €



AGR NONET GRUP & Perico Sambeat 
& Ester Andújar

OBRIGADO II (Muito Obrigado)
Projecte innovador que s'origina l'any 2010 i que conclou la seua primera 
etapa en un registre discogràfic sota el títol OBRIGADO. La idea original 
naix amb la música del conegut compositor brasiler Antonio Carlos Jobim 
amb arranjaments del guitarrista Manuel Hamerlinck i del clarinetista 
Josvi Muñoz. En aquesta segona etapa i continuació del projecte, que 
s'ha materialitzat en un nou disc, OBRIGADO II (Muito Obrigado), s'uneix 
al grup la col·laboració especial de l'incomparable Perico Sambeat i de 
la cantant Ester Andújar. Una producció discogràfica de la marca i segell 
AGR, música propiciada per Vicent Gelós i amb la col·laboració de Carles 
Carrasco (Comboi). La producció musical ha despertat un gran interés en 
els mitjans de comunicació i televisió per a la producció d'un documental 
que registra la trajectòria del projecte des dels seus inicis i que conclou 
en una retransmissió televisiva del mateix concert. La producció 
discogràfica es registrava en directe davant d'un nombrós públic que 
va omplir l'aforament del Palau de la Música de València i davant de les 
càmeres d'À Punt Media TVV.

INTÈRPRETS 
Vicent Gelós, flauta / Javier Barambio, oboè / To Ruà, fagot / Pau Moltó, 
trompa i trombó / Juanlu Puelles, clarinet / Manuel Hamerlinck, guitarres / 
Matt Baker, baix i contrabaix / Albert Palau, piano / Mariano Steinberg, 
bateria i percussions / Perico Sambeat, saxos / Ester Andújar, veu

9 DE JULIOL
Divendres, 20 h
15 €



RONALD BAKER & MICHELE HENDRICKS QUINTET

Ronald Baker, reconegut trompetista i cantant comparat amb Freddie 
Hubbard, Al Jarreu, Milers Davis, George Benson, Lee Morgan i fins i tot 
Chet Baker, personatge a qui precisament va rendir tribut en diversos 
festivals. 
Ronald Baker és sens dubte un dels grans trompetistes de les últimes 
generacions del jazz estatunidenc, que va ser deixeble de Donald Byrd, 
J. Johnson, George Cables i John Faddis, entre altres. Com a músic 
acompanyant, ha treballat amb músics de la talla de Big Joe Turner, Ricky 
Ford i Jesse Davis. Com tants altres grans de la història del jazz, Baker 
viu a París, ciutat en la qual ha desenvolupat la seua carrera artística i 
ha presentat alguns dels seus sis CD en solitari. Fidel a la tradició, Ronald 
Baker canta i bufa amb una sensibilitat exquisida, com podran apreciar 
els aficionats al jazz que acudisquen a aquest concert. 
En aquesta ocasió, el trompetista i cantant estarà acompanyat de la 
cantant Michele Hendricks, especialista en l’estil skat. Michele Hendricks 
és filla del mític cantant Jon Hendricks, amb qui va actuar amb tan sols 8 
anys. Ja amb 15 anys, va recórrer tot el món fent gires amb el grup del seu 
pare, i posteriorment va tornar a Nova York (on va nàixer). Durant dos anys 
va estar cantant amb el grup de Buddy Rich i Stan Getz. Ella va ser la que 
va fer els arranjaments vocals per a l’àlbum nominat als Grammy Love.
El seu últim CD, A Litte Bit Of Ella, gravat amb Tommy Flanagan, acaba de 
rebre el premi Best Jazz Vocal, de l’Academy of Jazz de França.

INTÈRPRETS 
Ronald Baker, trompeta i veu / Michele Hendricks, veu / Gerard Nieto, 
piano / Ignasi González, contrabaix / Xavi Hinojosa, bateria

16 DE JULIOL
Divendres, 20 h
15 €



BRAD MEHLDAU TRIO

El pianista de jazz, Brad Mehldau, ha gravat i actuat profusament des de 
la dècada dels noranta.
La personalitat musical de Mehldau és una dicotomia. És abans de res un 
improvisador que aprecia la sorpresa i la sorpresa que pot ocórrer a partir 
d'una idea musical espontània, que s'expressa directament, en temps 
real. Però també té una profunda fascinació per l'arquitectura formal de 
la música, i això influeix tot el que executa. En la seua manera de tocar 
més inspirada, l'estructura real del seu pensament musical serveix com 
un dispositiu expressiu. Mentre toca, escolta com les idees es revelen. 
Cada cançó té un arc narratiu molt sentit, ja siga al principi, al final, o 
en una cosa deixada oberta de manera intencional. Els dos costats de la 
personalitat de Mehldau, l'improvisador i el formalisme s'enfronten entre 
aquests, i l'efecte és sovint alguna cosa així com un caos controlat.
A més del seu trio i dels seus projectes en solitari, Mehldau ha treballat 
amb un gran nombre músics de jazz: ha realitzat enregistraments i 
concerts amb Pat Metheny, Charlie Haden i Lee Konitz, a més de donar 
suport a les actuacions de Wayne Shorter, Michael Brecker, John Scofield 
i Charles Lloyd per citar alguns. Ha col·laborat amb els guitarristes Peter 
Bernstein i Kurt Rosenwinkel, i el saxofonista tenor, Mark Turner. També 
ha intervingut en enregistraments amb artistes fora del jazz i la seua 
música ha aparegut en nombroses cintes, com Eyes Wide Shut de Kubrick 
i Million Dollar Hotel de Wim Wender. Ha escrit bandes sonores i ha rebut 
nombrosos encàrrecs per a escriure peces tant per a xicotet format com 
per a orquestra.

INTÈRPRETS 
Brad Mehldau, piano / Larry Grenadier, contrabaix / Jeff Ballard, bateria

23 DE JULIOL
Divendres, 20 h
15 €



Venda d'entrades 
Palau de Congressos de Peníscola els dies de concert, 2 hores abans del mateix. 
tel. 964 480 026. 
Auditori i Palau de Congressos de Castelló, tel. 964 727 574. 
Dimarts a divendres, de 9.00 a 14.00 h. 
A la web instanticket.es (tel. 902 444 300)
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