
teatro colón
3 julio

BILL EVANS & THE SPY KILLERs
20/24/28€

¿Quen ten en común Miles Davis, Gregg Allman, Willie Nelson, Herbie Hancock, John 
Mclaughlin, Warren Haynes? 
Bill Evans, iso é".

Bill é un saxofonista / cantante e productor galardonado cun premio Grammy de 
clase mundial que fixo a súa debut á idade de 21 anos con Miles Davis, que 
rexistrou 25 álbumes en solitario ata a data. É posible que o viu camiñar no 
escenario como invitado cos Allman Brothers durante os seus últimos 10 anos de 
vira ou rockear con Warren Haynes, logo percorrer Europa coa “Bill evans band”, 
“Bill Evans Soulgrass” ou “Bill Evans and Petite blonde". Soulgrass gañou 
recoñecemento mundial entre os fanáticos do jazz e o rock, e foi un crisol dos 
estilos estadounidenses por excelencia, percorrendo o mundo por máis de 11 anos, 
tomando un descanso no 2015. Bill ten viras de copiloto con Robben Ford, Mike 
Stern, Randy Brecker, Simon Phillips, máis recientemente como outono de 2018. Bill é 
verdaderamente un home renacentista do século XXI que pode camiñar sen 
problemas dun escenario a outro. Di que Bill "Non son un para quedarme quedo e 
descansar nos meus laureles. Encántame experimentar cousas novas e ampliar os 
límites da música que toco coas diferentes bandas coas que fago viras. Creo que 
Miles foi o que me inspirou cando chegou o momento. a iso”.  Evans inspírase nos 
seus moitos anos de viras con algunhas das principais viras da música. Bill está 
celebrando 30 anos de tocar Blue Note Jazz Clubs en Xapón coas súas propias 
bandas e está traendo unha Superband con Robben Ford, James Genus e Keith 
Carlock para 5 concertos especiais en Tokio, marzo de 2019.
the spy killers! A banda máis perigosa do mundo, é o último esforzo dos Bills.
the spy killers! Son a súa propia marca de música. Onde a alma atópase co jazz e 
Miles atópase con Elvis. Non teñen límites. Xa sexa que se trate de soul e funk de 
ciencia ficción ou Grooves doutra galaxia, non podes evitar sentirche atraído polo 
seu mundo. A Spy Killers! O concerto che hipnotizará. É algo que non esquecerás 
pronto. Os Spy killers!, o extraordinario baterista Wolfgang Haffner, o novo 
fenómeno do teclado Simon Oslender e o mestre de groove de baixo Gary Grainger. 
Bill gravou os Spy Killers! Vive no famoso club de jazz "Birds Basement" en 
Melbourne, Australia, o pasado outubro de 2018, cun lanzamento programado para 
a primavera de 2019.

Wolfgang Haffner é un dos bateristas máis respectados no mundo do Jazz. tocou 
a batería en 400 álbumes ata a data e gravou 16 álbumes en solitario como líder. 
Di Bill: "xoguei con Wolfgang por anos, e el nunca deixa de sorprenderme coa súa 
habilidade, sensibilidade e ritmo. É un baterista único e unha gran persoa "

Simon Oslender é un asombroso prodixio de teclado B3 de 20 anos de Alemania. Di 
Bill de Simon: "Escoitei a Simon por primeira vez na Banda de Wolfgang Haffners e 
non puiden esquecer o ben que soaba, ¡xa tan temprana idade! Tivemos unha 
relación instantánea no escenario cando xogamos xuntos por primeira vez. ¡Xa se 
fixo un nome en Europa e lévase aos Spy Killers! a un novo nivel de groove

Gary Grainger é un dos baixistas máis divertidos do planeta. Fixo a súa marca 
xogando con John Scofield nos 80 e nunca mirou cara atrás. Fixen unha gran vira 
por Europa con Gary en mayo de 2018, coa miña banda Petite Blonde II con Dennis 
Chambers e Ulf Wakenius. ¡Gary derribou a casa cada noite! ¡Era un natural para 
os Spy Killers!
Imos tocar algo de hard fun, soul e jazz infundido no rock. Non hai límites con este 
grupo. Xa sexan voces novas ou instrumentales, o público poderá sentir a enerxía 
en cada canción. Máis nada que "non se restrinxe" surcos. ¡Ponche as lentes de sol 
e experimenta aos Spy Killers! live!

bill evans - Saxo
wolfgang haffner - batería
simon oslender - Teclado

gary grainger - baixo

GARUFA CLUB
4 julio

GARUFA BLUE DEVILS BIGBAND + INVITADOS
*anticipada 13€/ taquilla 15€

Garufa Blue Devils Big Band xorde a mediados do mes de outubro de 2014, ao abrigo 
do Garufa Club, na Coruña, de forma similar ao que facían as grandes e históricas 
bandas da década dos 30 e os 40 do século pasado.
Ditas bandas, lideradas por grandes mitos como Glenn Miller, Benny Goodman, Duke 
Ellington ou Count Basie, actuaban en lugares míticos como o Cotton Club de 
Nova York en sesións interminables que non cesaban ata o amencer. 
Esta big band, dirixida por Roberto Somoza (clarinete, flauta e arreglos) está 
formada por 17 músicos (5 saxos, 4 trompetas, 4 trombóns, batería e percusión, 
piano, guitarra e contrabaixo) e 4 voces solistas. 
O repertorio da agrupación nútrese dos grandes clásicos do swing pero sen 
perder de vista achegamento á música afrocubana da época, ao cine e ao cabaret. 
Hoxe, Garufa Blue Devils Big Band, xa ten publicados cinco discos.
Ademáss das súas actuacións regulares no Garufa Club, gbdbb ha ter a 
oportunidade de participar en diferentes festivales, Festival de jazz de Betanzoz 
2015, XXVI Festival de Jazz de Lugo 2016, Festival Máss que Jazz 2015,-2018, Festival 
de Jazz de Noia 2016, entre outros, para compartir a súa música cos amantes deste 
xénero musical. 

6 julio
MIGTY VAMP

 *anticipada 11€/ taquilla 14€

Mighty Vamp é unha banda de funk, acid jazz e boogaloo, residente en 
Madrid, formada por Nata Estévez (saxo e teclado), Andrés Chapapote 
(Hammond e sinte), Lucas de Mulder (guitarra) e Juan Upegui (batería). 
As súas influencias van desde artistas como, Grant Green, Melvin Sparks, 
Boogaloo Joe Jones, Maceo Parker, Rusty Bryant, Stanley Turrentine, 
Jimmy McGriff, Jimmy Smith, Lonnie Smith e bandas actuais etc. Cunha moi 
boa crítica do seu primeiro LP Pijama de Lino “Live at Funkameba” (Sweet 
Recodrs) e un single 7” (Enlace Funk) a banda acaba de gravar o seu 
segundo LP chamado “Spanish Rice, Play Dirty!” E será presentado o 
próximo 9 de marzo na sala Clamores de Madrid. Logo de estar tocando 
o pasado verán no Saint-Paul Soul Jazz Festival (Francia) baixo a 
etiqueta musical de Spanish Rice, a banda decide utilizala como título 
para o seu segundo LP. Foi unha experiencia vital para a banda e en certa 
forma este disco é unha homenaxe para devandito festival, único no 

20 julio
VALENTIN CAAMAÑO BLIND WRESTLER 4TET 

+ PUERTA SUR 
*anticipada 11€/ taquilla 14€

Caamaño é un músico versátil, cunha forma de tocar chea de cor e swing. 
un músico doutra época, un Pat Martino actual que recorda a Tal 
Farlow nalgúns momentos." Félix Amador Gálvez (Jazz Ese Ruído) Valentín 
Caamaño Tubío é guitarrista, vocalista e compositor. Nacido en Santiago 
de Compostela, comezou a tocar a guitarra na súa infancia en Oviedo, 
pero a súa carreira musical comeza xa vivindo en Santiago, en distintas 
formacións como Clan Moriarty, Space Drapes, Southbound ou Francis 
Kaners. Finalizou estudos de Diploma Profesional en Jazz e Música 
Moderna en Estudo Escola de Música en Santiago de Compostela e 
participou en varias edicións do Seminario Permanente de Jazz de 
Pontevedra.
Lidera actualmente diversos proxectos nos que destaca Valentín 
Caamaño Trio (con Alfonso Calvo ao contrabajo e LAR Legido á batería) 
proposta que foi plasmada en “The Joy”, grabación editada en decembro 
do ano 2014 en formato CD, a través do selo FreeCode Jazz Records e 
Green With Envy Trio (con Juyma Estévez ao contrabajo e Andrés Rivas á 
batería) co que editou disco en 2017 (“Green With Envy” FreeCode Jazz 
Records) Ambas grabaciones solicitaron fantásticas revisiones, entre as 
que destacan as das prestixiosas revistas All About Jazz, Toma jazz ou 
B!Ritmos. "The Blind Wrestler" é o seu terceiro disco como líder. Fué 
editado o día 20 de decembro do
pasado 2017. Conta con composicións orixinais na súa práctica totalidade 
e está editado a través de TinyMoon Records, o seu propio selo 
discográfico. Como no seu primeiro disco, acompáñanlle os músicos 
habituais no seu trio (Alfonso Calvo ao contrabajo e LAR Legido á 
batería) e aos que se suma o fantástico saxo tenor Xosé Miguélez. 
Ademais, Caamaño incorpora a súa propia voz nas melodías de tres dos 
temas do álbum.
"...detalles de como co fraseo dunha guitarra e a complicidade dunha 
sección rítmica impecable pódese soar como outrora soaban os grandes” 
(Cándido Querol, B!Ritmos feb2017).

Valentín Caamaño - guitarra y voz
Xosé Miguélez - saxo tenor

Alfonso Calvo - contrabaixo
LAR Legido - batería

Puerta sur: A culpa foi de Jorge Pardo. Este enorme músico que ten feito 
de alcahuete entre ou jazz e ou flamenco visitaba Galiza acompañado 
dalgúns dous músicos deste trío. Nunha pirueta de casualidades, 
produciuse ou encontro non escenario. E xurdiu a maxia. Así que Ton Risco 
(vibráfono), Dani Domínguez (batería) e Joan Masana (contrabaixo) botaron 
a andar este proxecto que abraza ou jazz de temas orixinais e vísteo de 
ritmos flamencos nunha formación nada habitual.

TON RISCO- VIBRÁFONO 
JOAN MASANA- CONTRABAixO

DANI DOMÍNGUEZ- BATERÍA

jazz filloa
(pases 22h y 23h)

5 julio
TONI MORA TRíO 

10€

Toni Mora - Guitarra
Haris Haralabous - Baixo Electrico

Miguel Benito - Batería

10 julio
Santiago Leibson Trío

8€

Santiago Leibson é un pianista e compositor de jazz residindo en Brooklyn, 
NY. colaborou con grandes músicos como Guillermo Klein, 
Michael Attias e Francisco Mela, entre outros. Sú último álbum "Episodes" 
(FreshSounds New Talent 2018, gravado xunto a Matt Pavolka en 
contrabajo e Mark Ferber en batería), trátase de música orixinal para 
piano trío que neste caso estarao presentando xunto ao contrabajista 
portugúes Nuno Campos e ao baterista arxentino Nicolás Politzer. A súa 
música está baseada principalmente na tradición jazzistica, pero tamén 
está influenciada pola música clásica e contemporánea.

Santiago Leibson - Piano
Nuno Campos - Contrabaixo 
Nicolás Politzer - batería.

17 julio
TON & TEIRA

8€

A Galiza non é terra de flamenco, pero tampouco é lugar onde abunden 
vos vibrafonistas de jazz. Quizáis é por iso que lestes dous músicos 
infrecuentes buscásense para vivir un affair musical non que cordas e
láminas conforman unha mini orquestra dirixida por unhas e baquetas. 
Dous instrumentos de forte carácter percusivo e timbres diferentes 
que se atopan nun novo entendimento. Dúas persoalidades musicais con 
experiencias diversas, pero con puntos en común que, sen outra 
intención que a de gozar un do outro, xuntan na música deste dúo unha 
coleción de temas que abrangue standards de jazz, música 

mundo, pola súa filosofía, localización e bo rolo. 
Este segundo álbum, "Spanish Rice, Play Dirty!", contén a esencia e son 
"Mighty", pero incorporaron ás súas composicións novos elementos como 
sintetizadores, delays e reverbs para o saxo e guitarras saturadas para 
buscar novas texturas e un son máis descriptivo e cinematográfico. 
O disco está formado por dez cancións gravadas en rigoroso directo nos 
estudos Funkameba de Madrid e publicado baixo o prestixioso selo Sweet 
Records. Como non podía ser doutra forma, para os seus discos a banda 
conta con notables colaboracións. Para a ocasión deixaron a súa 
pegada Mayka Edjo (voz), Starrdust (voz), Jose Herranz (guitarra), Santi 
"Sweetfingers" (baixo), Diego Jiménez (saxo) e Joaquín Rodriguez (conga e 
tamborines).

11 julio
PAULA PARKER GROUP 
*anticipada 8€/ taquilla 10€

Baixo o pseudónimo de Paula Parker, rendendo homenaxe a un dos músicos 
máis ilustres do Jazz, Paula Pérez (vocalista de Garufa Blue Devils Big 
Band) inicia este proxecto en solitario coa dirección musical de Roberto 
Somoza. O coidado exquisito polos arreglos e a calidade de todos os 
artistas converte a este proxecto nun novo referente musical que 
expón e desenvolve composicións características do repertorio 
Jazzístico.

Paula “Parker” -Voz, guitarra acústica.
Roberto Somoza - Instrumentos de vento, percusiones.

Sabela Caamaño - acordeón.
Albert Grela - guitarra eléctrica, banjo.

Alfonso Morán - contrabaixo.

12 julio
DAYRAMIR GONZALEZ & HABANA ENTRANCE 

+ SERGIO DELGADO CUBAN BRASS
*anticipada 15€/ taquilla 19€

Dayramir naceu no Cerro, Habana. Comenzo a súa carreira profesional 
como pianista e compositor no grupo Diákara do ex-membro de Irakere 
Oscar Valdes á idade de 16 anos. Desde que gañase na Habana o concurso 
JoJazz en 2004 e 2005, Dayramir gañou tres premios Cubadiscos polo seu 
primeiro disco Dayramir Habana enTRANCé en 2007, converteuse no primeiro 
cubano que gaña unha Beca Presidencial no prestixioso conservatorio 
Berklee College of Music de Boston, tocou en estadios de mais de 15,000 
persoas xunto a Chucho e Bebo Valdes, presentouse como líder no gran 
Carnegie Hall de Nova York representando á nova xeración do piano 
afro-cubano, entre outros logros.
O percorrido da súa viaxe como fillo nativo da Habana continua e trae 
todo ese legado á cidade de Nova York en 2013, sintetizando todo este 
proceso creativo no seu máis recente album “The Grand concourse”. Este 
disco fai un paralelo social e musical entre o sur do Bronx e o seu Cerro 
natal, ofrecendo un rango de pezas que van desde a música de cámara, o 
son tradicional de Cuba de principios de século 20, elementos yorubas e 
as esencias armónicas do jazz neoyorkino.

Dayramir Gonzalez - piano
Dean Torrey - baixo

Juan Chiavassa - batería
Keisel Jimenez - congas

Tatiana Ferrer - violín, voz
Diana Tarín ( Invitada Especial) - voz

SERGIO DELGADO CUBAN BRASS, SURJE DA INQUIETUDE E DEsEOS DE FACER UN 
BREVE PERCORRIDO POLOS DIFERENTES ESTILOS DA MUSICA CUBANA, TENDO COMO 
REFERENCIAS DIFERENTES AGRUPACIONES, ONDE A CORDO DE METAIS XOGA UN 
PAPEL IMPORTANTES,BENY MORE, IRAKERE, AFROCUBA, ORLALDO MARACAS, NG A 
BANDA, ENTRE OUTRAS.

sergio delgado - piano
CARLOS SANTOS - BAixO

TONY GONZALES - PERCUSION
CHRISTIAN DELGADO - BATERIA

WILLIAN POZO - TROMBON
GEANDELXIS BELL (MANDELA) - TROMBón

EXLES RAMOS -TROMPETA
HANSEL LUIS DIEZ - TROMPETA

18 julio
TURMA CAIPIRA 

*anticipada 8€/ taquilla 10€

Ou apaixonamento pola MPB foi ou motor de arranque para este 
cuarteto que xurdiu na Coruña non 2009. Alén de todos lestes anos 
adicados ao estudo e divulgación deste xénero, a banda formada por 
Marga Ramos na voz, Fran Castro non piano, Quique Alvarado non baixo 
e Samuel Pérez na batería, actualmente está a presentar ou seu 
primeiro traballo discográfico titulado “BELLIS SILVESTRIS” non que sacan 
á luz as súas propias composicións e afondan nas súas
inquietudes, ou amor, a introspección e a necesidade de coñecer e 
confluír non universo infinito dá música brasileira.

Marga Ramos - Voz
Frank Castro - Piano

Quique Alvarado - Baixo
Samuel  Péterz - Batería
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sudamericana, flamenco ou temas de composición propia. A maxia dun 
encontro inesperado.

ton risco - vibráfono
marcos teira - guitarra

Pases: 22h y 23h    Entrada: 8€

19 julio
 alfredo garcíatrío

8€

Grupo coruñés presentando o seu disco "Viruxe".

alfredo garcía- guitarra
iago mouriño - piano

bruno couceiro - batería

info@FestivalMasQueJazz 
Facebook/GarufaClub 
 Facebook/ JazzFilloa

*más gastos de xestión


