OFERTA MUSICAL
www.beatband.org

QUÈ ÉS LA BEAT BAND?
La Beat Band és una banda de 30 joves talents dirigida per en Joan
Vayreda, exdirector de l’EMM de Sant Andreu i que, juntament amb
Joan Chamorro, va crear la Sant Andreu Jazz Band. Seguint el mateix
criteri de treball rigorós, la Beat Band va néixer l’any 2017 de la mà
d'uns músics que volen transmetre la seva passió per la música a un
públic divers, fomentar la creativitat en el sentit més ampli i crear un
espai de treball cooperatiu d'ambiciosos resultats.
Des de llavors s’hi han anat sumant músics cada vegada més ben
formats i amb més trajectòria professional. Només en dos anys de
funcionament ja va ser seleccionada per la Federació Catalana de
Societats Musicals per oferir un concert a L’Auditori de Barcelona,
amb un programa i una manera d’actuar de singular actualitat i
qualitat.
Amb aquesta ambició la Beat Band presenta dos programes que ja
estan rodant i un tercer que es projecta cap a la temporada vinent.
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PROGRAMA DE JAZZ (P1)
La Beat Band es mou des dels inicis en el terreny del Jazz i de temes
populars d’estil modern. Així, explora la música dels EUA dels anys 30
i 40, quan les big band's triomfaven amb les actuacions de Ducke
Ellington, Count Basie, Glenn Miller o Benny Goodman.
De la passió per aquella època, la Beat Band ha anat creixent i ha
obert portes a estils més moderns del jazz i famosos temes de fusió
amb corrents llatines, com el blues o el rock, entre d'altres. En acabar
el concert, el públic sempre en demana més.
Durada: 1h 15m

Enllaç 1

Enllaç 3

Enllaç 2

Enllaç 4

PROGRAMA DE SOLISTES (P2)
La Beat Band obre les portes a professors solistes del Conservatori
de Barcelona amb Dioni Chico, acordionista, i Jordi Vilaprinyó,
pianista, però també dóna l’oportunitat als músics de la mateixa
banda per promocionar-se com a futurs professionals.
Amb tot, oferim un concert amb un repertori que s'inicia en el període
barroc amb Händel i acaba amb el Rhapsody in Blue de Gershwin.
No això sense passar per l’estil tanguístic de Piazzolla, entre d'altres.
Un concert per gaudir de cinc solistes que ho donaran tot a
l’escenari.
Durada: 1h 15m

Enllaç 1
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REQUISITS TÈCNICS
Requisits tècnics comuns a ambdós programes:
Escenari practicable d'almenys 6 metres d’ample per 6 metres de
fondària.
33 cadires.
Un camerino pels instruments, materials i objectes personals.
Un micròfon per realitzar presentacions.
Una presa de corrent elèctric per connectar dos amplificadors
per a la guitarra elèctrica i el baix elèctric.
Il·luminació zenital i d'escenari.
Espai públic o privat per ubicar el vehicle de transport de
materials i instruments.

Requisits concrets del P1:
Equip de sonorització (no
imprescindible).

Requisits concrets del P2:
Piano

3

QUÈ HEM FET DES DEL 2017?
Des de la seva fundació, la Beat Band ha programat més de
quaranta concerts arreu del territori, alguns dels quals es mostren a
continuació. També ha realitzat altres activitats socioculturals que
reforcen el reconeixement de l'agrupació entre les entitats amb les
quals col·labora.

Concerts als Lluïsos d'Horta (10/06/2018, 05/05/2019, 27/12/2020).
Concerts al Casino de Caldes (18/02/2018, 10/03/2019).
Concerts al Conservatori de Barcelona (31/05/2018, 01/03/2020).
Concert a L'Auditori de Barcelona (07/07/2019).
Concert al Teatre Josep Mª de Sagarra (06/12/2018).
Concert al Centre Moral de Gràcia (08/12/2020).
Concert al Casal Familiar del Bruc (04/05/2019).
Concert en streaming a la FEC Espai 30 (28/11/2020).
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COM CONTACTAR?
Per contactar amb la Beat Band us podeu posar en contacte
directament amb el Coordinador (telèfon) o bé amb l'equip de
promoció (correu electrònic). També ens podeu escriure a través
del formulari disponible a www.beatband.org/contacte.

637 95 38 73**

Gerard Mena Leal*

info@beatband.org

*En Gerard Mena és el coordinador de l'agrupació i s'ocupa de la relació
amb tercers juntament amb els/les responsables de contractació.
**En cas què no sigui possible contactar mitjançant trucada, aquest
número de telèfon està operatiu via WhatsApp.
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Beat Band

Associació Symphocat

C/Ramón Batlle, 2B,
08030, Barcelona
(+34) 637 95 38 73
info@beatband.org
www.beatband.org

www.instagram.com/somlabeatband
www.facebook.com/somlabeatband

Participen:
Centre Cultural Els Catalanistes
Federació Catalana de Societats Musicals
Col·laboren:
Districte de Sant Andreu - Barcelona
Federació d'Entitats Espai 30

