
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 MOSTRA DE JAZZ AL CARRER 
 
Dissabte 8 de juny – Plaça del Forn 
19:00 – Refrigeri de “Cervesa i Tapa” a 1 € oferit per la falla Plaça del Forn 
21:30 - Sopar de  ‘Pa i Porta’  a la falla Plaça del Forn (gasto de 3 € / sopar per 
encomanda 3 € / més informació:  629951941) 
23:00 - Concert  de                     

“Babalú Swing Band” 
 

Babalú Swing Band naix 
amb la vocació d’acostar al 
gran públic este estil nascut 
del jazz a la fi dels anys vint 
als Estats Units, popularitzat 
amb la figura del crooner, o 
cantant masculí de swing. 
Amb el segell Sedajazz i de 
la mà d’estàndards de Cole 
Porter o Duke Ellington i 

clàssics del pop en clau de swing, esta banda valenciana es col·loca en el panorama de la 
música jazz i atreu nous adeptes a un estil que, inevitablement, et farà moure els peus. 
Per aconseguir-ho compta amb destacats músics de l’escena jazzística valenciana de la 
talla de: 
Jorge Riera, guitarrista d’àmplia trajectòria, líder de grups de jazz, soul, funky i r&b i 
integrant de diverses formacions big band amb recents treballs discogràfics publicats. 
Xuso Barberà, contrabaixista versàtil que es mou com a peix a l’aigua en diferents estils 
acompanyant destacats músics nacionals, encara que és en el jazz on troba el seu hàbitat. 
Rubén Díaz, baterista de gran projecció membre de diverses agrupacions com la big band 
del Taller Sedajazz, participant en diferents festivals de jazz d’àmbit nacional. 
Borja Baixauli, saxofonista àvid i actiu amb la intenció posada en el llenguatge més 
tradicional del jazz. Ha compartit escenari amb grans com Perico Sambeat, Kirk 
McDonald, Mark Nightingale ... 
Sergio García, trompetista de sòlida experiència i formació a cavall entre la docència i 
bandes com la Sedajazz Big Band o Perico Sambeat Flamenco Big Band entre altres. 
Juanjo Navarro, cantant en diverses formacions pop-rock-gospel i actor-cantant en 
espectacles musicals. És en el swing on troba la seua veritable essència com a intèrpret. 
Deixa’t atrapar pel swing! 

 
 
 
 



 
Dimarts 11 de juny  
20:00 - Jazz a Casa amb  

Bárbara Gramage, veu 
Diego Faus, baix 

(Ca Claur, c/ Colón, 49  al costat de Camí Vell Restaurant) 
 

 
Coffee Beans és una formació a duo composta per Bárbara Gramage (veu) i Diego Faus 
(baix, contrabaix i loopstation). Emmarcats dins d’un un so càlid i elegant, el repertori 
abasta estils com ara el soul, jazz, funk i la bossa nova, entre altres. La formació es recolza 
en l’ús de les noves tecnologies per a poder oferir un producte musical molt diferent al 
qual habitualment pot oferir una formació a duo. 
 
 
Dimecres 12 de juny 
20:00 - Jazz a Casa amb  

María Carbonell, veu 
Lucas Ibáñez, guitarra 

(Ca Inma i Manolo,  c/ Major Santa Maria, 35) 

 
Maria Carbonell, nascuda al juny de 1990, va créixer 

cantant al cor de tres veus de xiquets i xiquetes de la 
Schola Cantorum d’Algemesí, dirigit per Diego Ramón 
Lluch. On va aprendre llenguatge musical amb el 
mètode Kodaly. A més de formació vocal, també va 
rebre algunes classes durant uns anys d’iniciació al violí. 
Més avant va tocar instruments com la guitarra i el baix 
durant uns anys. I als 16 va formar un primer grup 
musical amb els amics del col·legi, en el qual estigué 



com a vocal durant uns tres anys. Després d’un temps de formació de carrera i postgrau, 
un projecte de blues i rock’n’blues la va enamorar: en 2016 nasqué el grup Dazzling Road, 
on dues guitarres i una veu tocaven fascinats per la música, fins que es convertí en banda 
de rock’n’blues, realitzant composicions pròpies com Wild woman, Dazzling sun, 
Talkin’bout her... i actuant en festivals com el Riba Viva, la Biosfira, Corbera Blues Festival 
i Sueca Blues Festival, d’entre altres llocs. 
  
Ha rebut classes de cant modern i jazz a l’escola Sedajazz amb Viktorija Pilatovic i també 
ha assistit a algun taller de cant amb professores com Erin Corine. Ha participat durant 
dos anys consecutius cantant amb la Cabanilles Jazz Band d’Algemesí i ha col·laborat com 
a cantant amb diversos músics i projectes com La Sucro Band, Lucas Ibáñez i el trio del 
Foro, i Berni (guitarrista de Dazzling Road). Actualment, a més de continuar posant la veu 
en els grups esmentats, està treballant en un projecte de música electrònica. 
 
Lucas Ibáñez, guitarres, comença els seus estudis musicals a l’edat de 8 anys en la 
Societat Musical d’Alzira i amb 12 anys es decanta per la guitarra clàssica, on adquirix la 
seua principal formació. Posteriorment continua els seus estudis en l’especialitat de 
guitarra flamenca i en el Conservatori de Música Mestre Vert de Carcaixent, on obté la 
diplomatura l’any 1995. A partir d’este moment cursa més estudis relacionats amb la 
música moderna, rock, pop o bossa nova i en esta època de formació realitza diversos 
cursos d’especialització en guitarra de jazz i assistix habitualment a seminaris orientats a 
les músiques creatives. Durant cinc anys estudia harmonia moderna i arranjaments 
musicals amb el professor Daniel Flors i a més Lucas té una àmplia experiència 
relacionada amb la informàtica musical i estudis de gravació. Durant els seus primers 
anys com a professional, es dedica a tocar en diverses agrupacions musicals de diferents 
estils (orquestres, grups de rock, pop, etc,). 
Actualment està immers en diversos projectes 
com a guitarrista solista, com ara Personal 
Matters, dedicat al jazz experimental. De les 
seues gravacions podem destacar: Django & 
Holiday amb la cantant Celia Mur o 
col·laboracions en diferents àlbums del 
cantautor de l’Alcúdia Òscar Briz, Dos 
Gardenias amb Sole Giménez, Com un gust 
meu amb Cristina Blasco i Personal Matters al 
costat d’Amadeu Adell i Pere Munuera.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Dijous 13 de juny 
20:00 - Jazz a Casa amb  

Eva Olivencia, veu 
Josep Pastor, piano 

(Ca Josep Pérez, camí de la Casella a 2,7 km des de la urbanització El Racó) 
 

Eva Olivencia, cantautora, professora de cant 
modern, nominada als premis Carles Santos 2018 
per l’Institut Valencià de Cultura a millor artista 
revelació pel seu disc Diferente, amb arranjaments 
de Josep Pastor, pianista, director musical de 
Marina Big Band de Dénia, que té una llarga 
trajectòria com a músic, director, compositor i 
arranjador en diferents formacions. Els dos són 
components de Túmbate Jazz, un grup consolidat i 
format des de l’any 1998. Els seus components amb 

formació tant de música clàssica com en música moderna tenen una llarga trajectòria en 
la qual han format part de diferents 
formacions musicals. Personalment 
tots ells ja tenen a favor seu 
discografia, com a solistes o 
acompanyants en formacions musicals 
sempre amb un rerefons jazzístic.  

 
 
 
 
 
 
 
Divendres 14 de juny. Casa de la Cultura 
20:30 – Projecció de pel·lícula a l’Auditori 

What Happened, Miss Simone?  
 
2015. 102 min. Documental. EEUU. 
Direcció i guió: Liz Garbus 
Música: Lisa Simone Kelly 
Fotografia: Igor Martinovic 
Productores: Netflix / Radical Media / Moxie 
Firecracker Films 
  



22.00  - Àpat de cloenda Cinema i Jazz 2018-19  oferit pel Club Cinema i Aljazzira 
 
23:00 - Concert al Claustre 

 
 

Key Day Swingtet 
 

Key Day Claudia Ferrández Pascual naix a Elx el 1983, i 
des de molt xicoteta descobrix la seua passió per la 
música. Entre les seues primeres influències es troben 
les grans dames del jazz com Ella Fitzgerald i Billie 
Hollyday, del soul com Aretha Franklin i Etta James i 
fins i tot de la música llatina i la copla com Celia Cruz o 
Concha Piquer. Quan comença els seus estudis de 
Psicologia a València, entra en contacte amb alguns 
músics locals de bandes de soul, funk, reggae o ska. El 
seu primer contacte acadèmic amb el jazz va tindre 
lloc en el XV Seminari Internacional de Jazz i Música 
Llatina realitzat per Sedajazz de 2013 i conduït per les 
professores de veu Carmen Lundy i Teresa Luján. 

Participa com a alumna en múltiples seminaris i classes magistrals impartides per 
professors de la talla de Perico Sambeat, Jesús Santandreu, David Pastor, Jorge Rossy, Toni 
Belenguer, Voro García, Francisco Latino Blanco, George Cables, Peter Bernstein o 
Viktorija Pilatovic. Es part integrant d’Els Offbeaters, de Key & Board, del projecte amb 
perspectiva de gènere Café de Fel, el pimer disc en solitari de Xavi Sarrià (Obrint Pas), 
etc...  
 Acompanyada per prestigiosos músics de l’escena jazzística valenciana com Fco. 
Blanco Latino al saxo baríton, Pere Peiró a la guitarra y veu i Borja Flores al contrabaix, 
guiarà el públic assistent per un viatge en què les textures sonores i les històries 
dibuixaran este bulliciós i desenfrenat Harlem dels anys 20, en què el swing inundava tots 
els clubs nocturns. 

 

 
Dissabte 15 de juny, a la plaça Germanies 
19.00 - Refrigeri de “Quinto i Tapa” a 1 € oferit per la falla Plaça Germanies  
21.30 - Sopar de “Pa i Porta” oferit per la falla Plaça Germanies (gasto de 3 € / sopar per 
encomanda 3 € / més informació: 672450600 - 653352933) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

23:00 - Concert de 

Big Band Casino Musical de Godella – MAYNARD  
dirigida per Manolo Valls 

 
La Big Band Casino Musical 
de Godella naix el 2012 
dins de la Societat Casino 
Musical, a partir de la 
iniciativa del seu director, 
Manolo Valls, i passa així a 
formar part del conjunt 
d’agrupacions d’esta 
associació cultural. La 
finalitat d’esta formació és 
desenvolupar tota una 
activitat musical al voltant 
d’un gènere tan important 
com és el jazz, sempre des 

d’una doble vessant, tant formativa i de perfeccionament, com artística, oferint al públic 
un repertori que busca l’autenticitat i la qualitat musical. La majoria dels components 
d’esta banda són músics professionals de jazz i altres estils, fet que, juntament amb el 
minuciós treball realitzat sobre el repertori en cada assaig, assegura l’alt nivell musical de 
la formació. Amb el seu espectacle, MAYNARD Homenatge a Maynard Ferguson, i al 
costat del gran trompetista valencià Raúl García Xocolate, realitzen una revisió de la 
millor música del famosíssim trompetista i líder de big band canadenc Maynard Ferguson. 
Ferguson, amb la seua dilatada carrera professional de més de 50 anys i la seua música 
desbordant d’energia, és un referent indispensable de la trompeta i de la música de big 
band dins del món del jazz. Amb el pas del temps la seua colossal figura va guanyant pes i 
el situa en el lloc que es mereix. Des de la Big Band Casino Musical Godella li rendim el 
nostre particular homenatge. 
 
-Artista convidat (trompeta): Raúl García Xocolate. 
-Trompetes: Juan Luis Tormo, Antonio Tornero, Xema Senabre i Karol Campillo. 
-Trombons: Manolo Iranzo, Toni Solaz, Pepe Espinós i Javier Motes Mussu. 
-Saxos: José L. Granell (alt), Ángel González (alt), José Vicente Alonso Morillo (tenor),  
Iván Riera (tenor), Pep Caballer (baríton). 
-Piano: Tino Gil. 
-Guitarra: Josep Vicent Tallada. 
-Contrabaix: César Cortés. 
-Bateria: Lluís Albert. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


