
 
 

9a MOSTRA DE JAZZ AL CARRER 
del 21 al 23 de juny de2007 

 
 

Dijous 21, al Claustre de la Casa de la Cultura, a les 22’30 hores 
 

JOSÉ AROCAS BLUES EXPERIENCE  
 
 
 

Divendres 22, a la Plaça de la Malva 
 

a les 22 hores SOPAR AL CARRER 
a les 23 hores ALJAZZIRA BIG BAND 

 
 
 

Dissabte 23, a la Plaça del Forn 
 

a les 21 hores MARCHING BAND (passacarrer) 
a les 22 hores SOPAR AL CARRER 

a les 23 hores NOVA DIXIELAND BAND 
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Col·laboren: 

 Associació Cultural Falla de la Malva, Associació Cultural Falla Plaça del Forn 



 
 

Dijous 21, al Claustre de la Casa de la Cultura, a les 22’30 hores 
 

JOSÉ AROCAS BLUES EXPERIENCE  
 
 

Formació musical en format de Power Trio, que ofereix un viatge per a l’oïda a 
través de la història del Blues, començant en el Delta Blues i passant pels estils de 
Chicago, Swing, Suffle, Rock´Roll, Soul i Power Blues.  

Aquest projecte està liderat per José Arocas, cantant, compositor i guitarrista, 

que al llarg de la seua trajectòria artística ha format part de diferents bandes de Rock, 
Blues, Soul, Funk i Jazz (Easy Ryder, Tomatoes Blues Band, José Arocas Blues 
Band, etc); també ha actuat com a cantant en Big Bands de jazz (Ad libitum) i ha 
estat coordinador de Jam sessions en alguns locals de Jazz de València. 

Ha estudiat  harmonia moderna amb Daniel Flors, cant amb Celia Mur, Ear 
training amb Ramón Cardo, guitarra amb Joan Soler i amb Mikel Casany, encara que 
la seua formació és bàsicament autodidacta. Participa al seminari de jazz de Sevilla 
2001, al seminari de jazz de València 2002 i al seminari de jazz Tavira (Portugal) 2003. 

 

 
 

L’acompanyen en aquesta ocasió el baixista Amadeu Adell i el bateria Eduardo 
Olmedo. 
 

Amadeu Adell inicià la seua carrera com a músic de jazz l’any 1995 de forma 

autodidacta, després d’haver estat tocant el baix elèctric professionalment com a músic 
de sessió i estudiant contrabaix clàssic posteriorment, fent gires i gravacions amb 
diferents grups i artistes: The Platers, Easy Reader, Al Este, Four Tops, Pimpinela, 
etc.  



En el 2003 edità el cedé INNSBRUCK, un treball d’autor composat i produït per 
Amadeu Adell, editat per Omix Records i distribuït per Nuevos Medios. En desembre 
del 2004 registrà el seu nou treball amb el títol LILES. Com a músic de sessió ha tocat 
o format part de diferents grups: Sheila Jordan, Perico Sambeat, Philip Caterine, 
Steve Marcus, Jeff Jerolamon, Ximo Tebar, Lidia Welington, Ricardo Belda, 
SedaJazz Big Band, Joan Soler-Ramon Cardo Quartet, Randy Greer, Aljazzira Big 
Band, Jeff Ballard, Felipe Cucciardi, Jaume Pedros Group, Mediterrània Big 
Band, Celia Mur Quartet, Mikel Casany, Bolit Jazz, Bobby Martínez, David Pastor, 
Max Sunyé, Tanjia Shilinsky, Albert Sanz, Antonio Serrano, etc. Paral·lelament des 

de l’any 1998 ha col·laborat amb formacions de música clàssica.  
 

Eduardo Olmedo ha estudiat bateria amb Narso Domingo. Ha assistit a 
classes magistrals de Ángel Celada, Gregg Bissonette i Rick Flerabacci. En Madrid 
rebé classes de Pepe Sánchez i ha assistit als Seminaris de Jazz de València i 
Sevilla, tenint com a professors de bateria a Antonio Sánchez i Dan Rieser. Als 16 
anys realitza una gira nacional amb el grup Rock & Bordes amb motiu de la 
presentació del disc Cinco años de recuerdos. Ha treballat en contexts musicals molt 
variats, des de la música africana de Malabo, el rock de Julio Galcerá o el jazz de la 
Nova Dixieland Band amb els quals ha participat als festivals de jazz d’Alacan (1998), 
València (2001) i Tarragona (2001). També ha tocat amb Los Inhumanos i 
ocasionalment amb Ximo Tébar, Carlos Segarra iAndrés Calamaro. 

El 1998 realitza la gravació del disc de Diego García (Seguridad Social, José 
María Cano). A l’any 2000 participa en el concert de 120 baterias a Las Rozas (Madrid) 
registrat com a rècord Guinness. El mateix any grava el disc del grup Caldito. Ha 
treballat en l’orquestra de la companyia teatral Avalon Trouppe en la representació 

del musical Joseph. Fa poc ha participat en la gravació del disc Nada es Real del grup 
valencià Avery. 
 
 

 
 

Divendres 22, a la Plaça de la Malva 
 

a les 22 hores SOPAR AL CARRER 
a les 23 hores ALJAZZIRA BIG BAND  

 
 

Aljazzira Big Band és un projecte promogut per Aljazzira Jazz Club, que va 
sorgir l’any 2002 i que tingué la seua estrena dintre la IV Mostra de Jazz al Carrer del 

mateix any, a la Plaça del Forn. La banda està formada per músics joves amb moltes 
ganes d’aprendre i de fer jazz, dirigits per José Luis Granell.  

Des de la seua formació ha actuat en les darreres edicions de la Mostra de Jazz 
al Carrer d’Alzira (2005 i 2006) i han estat presents en la programació anual de jazz 
de la Casa de la Cultura d’Alzira, actuant en els concerts de Nadal (2003, 2004 i 
2005). Entre els concerts realitzats, cal destacar la participació en les darreres edicions 
de la Fira de Juliol de València, al Parc de l’Oest. La formació va estar seleccionada 
per la Diputació de València per a formar part de l’oferta cultural del SARC de l’any 

2006, i va ser contractada per a actuar a Alfarrasí i Ademús. Ha estat la banda 
escollida per a amenitzar la vetllada dels Premis Ciutat d’Alzira 2006, organitzats per 



l’Editorial Bromera i l’Ajuntament d’Alzira. Finalment, ha actuat a Polinyà del Xúquer 

el passat 13 de maig. 
La formació de la banda és la següent: Salvador Pons, Mari Carmen Comes, 

Amparo Comes, Toni Tornero (trompetes), Jaime Rovira, Samuel Moliner, Jorge Cano, 
José Vicente Torrella (trombons), Jaume Borrás (saxo alt), Miquel Martín, Abel García 
(saxo tenor), Agustín Caballero (saxo baríton), Tino Gil (piano), Ana Moncho (baix 
elèctric), Raquel Moncho (bateria) i José Luis Granell (saxo alt i direcció).  

 

 
 
 
 
 

Dissabte 23, a la Plaça del Forn 
 

a les 21 hores MARCHING BAND (passacarrer) 
a les 22 hores SOPAR AL CARRER 

a les 23 hores NOVA DIXIELAND BAND 
 

Seguint la línia de les seues antecessores, la Nova Dixieland Band interpreta el 
seu repertori basat en temas standars d’aquest estil, i també en temas populars 
arranjats i adaptats a ritmes com el swing, xarleston, calypso, fox trot, reegae,..., creant 
en les seues actuacions un clima festiu que convida al ball. Toquen títols com ara 
Don`t by the riverside, Cielito lindo, Hello Dolly, When the saints go marchin in,  That’s-
a-plenty, Cabaret, Alabama Jubilee, Indiana, High Society, White Christmas, All of me,  
Jazz me blues, Eh la bas, Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody, Five Foot Two 
Eyes Of Blue, St. James Infirmary, etc… 

 
La improvisació tant individual com col·lectiva juga un paper fonamental i 

imprescindible en la Nova Dixieland Band avalada por cadascun dels seus 



components que són músics professionals de reconegut prestigi, coneixedors d’aquest 
llenguatge.  

 
 El conjunt instrumental és el tradicional: Banjo, Tuba, Trompeta, Trombó, Saxo 

Soprano, Saxo Tenor, Bateria, Percusió i Veu.  
 
En l’actualitat és una de les bandes de l’estil que ha oferit un bon grapat de 

presentacions per tota la geografia espanyola, i així es poden  citar algunes de les 
seues actuacions més importants: 

 

 34 Festival de Jazz de San Sebastian '99. (7 dies) 

 IV Festival  Internacional de Jazz. Benicàssim (Castelló) 

 III i IV Festival de Jazz del Palau de la Música de Valencia  

 Festival de Jazz. Menorca '97 

 Festival de Jazz ´97. Universitat de València 

 Festival de Jazz d’Alacant '98 

 I Certamen de Rythm & Blues, U P V. Gravació en CD.  

 Festival de Jazz de Murcia '98, 2004 

 Intermusic ´94 Feria Muestrario Internacional de Valencia. 

 Opcions´95 Feria Muestrario Internacional de Valencia. 

 Festival de Jazz. Sedaví  95-96 (València) 

 Jazz al Carrer Falles '97 a l’estació RENFE, València 

 Festival de Jazz de Villena '98. 

 Festival de Musica Creativa d’Algemesí '99 

 "Musica a la fresca", Puçol 2000 

 II Festival de Jazz a L'Alcora, Castelló 
 

Ha participat també en accions solidàries, en festes patronals i populars, i en 
inauguracions, aniversaris i presentacions promocionals. 

 

 
 
Ha participat en la gravació de dos compactes, un editat per Black Note del 1er 
certamen Rythm & Blues, i l’altre pel IV Festival de Jazz de Villena. També han editat 



una recopilació dels millors i més populars temes que han estat interpretant al llarg de 
la seua trajectòria. 

 
 L’estil Dixieland és el precursor de l’era del Swing. Sorgeix als anys 20 a la 

ciutat de New Orleans i ben prompte s’expandeix per tot els  Estats Units. Avui en dia 
és popular a tot el món. Les primeres gravacions són de 1917, amb formacions com 
l’Original Dixieland Jass Band, King Oliver amb Louis Amstrong, Jelly Roll 
Morton, entre altres. Gràcies a aquest tipus de formacions el jazz va assolir la total 
acceptació del públic en general. 

 

Formació: Jose Estela (veu), Paul Evans (trompeta), Chema Peñalver (clarinet), 
Toni Belenguer (trombó), Francisco Blanco (saxo tenor), Felip Santandreu (bateria), 
Pedro Alarcon (contrabaix), Pedro Muñoz (banjo). 

 

 


