CONCERT SOLIDARI PRO RECOLLIDA
D’ALIMENTS
PARRÒQUIA DE SANT AMBRÒS
CONCERT DE MÚSICA GOSPEL
A càrrec del grup “Ritmes & Veus”
Direcció: Esteve Genís
Dissabte, 19 d’octubre de 2013
A les 17:00 hores
Parròquia de Sant Ambròs (Plaça La Pau, 1)

Cor de l’Escola de Música Moderna de Badalona

PROGRAMA

1.- TRAVLIN’ SHOES (Gospel)
2.- SWING LOW SWEET CHARIOT (Gospel)
3.- LEAN ON ME (Gospel)
4.- GOOD NEWS (Gospel)
5.- PIEL CANELA (Latin)
6.- LAGRIMAS NEGRAS (Latin)
7.- W. A WONDERFUL WORDL (R&B, Pop)
8.- RESPECT (R&B, Pop)
9.- SING A SONG (R&B, Pop)
10.- CARAVAN OF LOVE (R&B, Pop)
11.- AIN’T THAT LOVE (R&B, Pop)
12.- ALL YOU NEED IS LOVE (R&B, Pop)
13.- SINA (Brazil)
14.- TAKE THE A TRAIN (Ellington)
15.- I’M BEGINNING TO SEE THE LIGHT (Ellington)
16.- IT DON’T MEAN A THING (Ellington)

COMPONENTS
Sopranos:
DORITA SABATER, ANNA NAVARRO, CRISTINA LORENZO, ALICIA SANCHEZ
Mezzos:
ARACELI GARCIA, MARTA ZAMORA, CHUS VERGARA
Altos:
ALBA QUINTOS, YANNICK ROBLES, ISABEL SOLEY
Tenors:
RUBEN MUÑOZ, GERARD LOPEZ, ORIOL CORS, OSCAR CASTILLO
Baixos:
XAVI BLAZQUEZ, XAVI LITE, SERGI LOPEZ, ALGONS CORTES, LEO SANCHEZ
Direcció:
ESTEVE GENÍS

“Ritme & Veus”
Cor de l’Escola de Música Moderna de Badalona
El cor RITME&VEUS, “voice ensemble” de l’Escola de Música Moderna de Badalona, està en
funcionament des del 1999, Cor de veus “a capella” constituït en seccions de quatre o cinc
veus: soprano, mezzo, contralt, tenor i baix.
El seu repertori habitual està basat en el rhythm&blues i branques derivades, com el soul i el
funk, sense oblidar el goospel, tronc comú en el qual es basa la polifonia en la música
afroamericana. Interpreten també pop, jazz, música brasilera i afrocubana.
Els arranjaments de les diferents versions ofereixen una sonoritat diferent on la veu “juga”
també a ser instrument mostrant colors i combinacions vocals sorprenents.
Entre els seus darrers concerts destaquen l’estrena del nou espectacle “I REMEMBER DUKE”,
amb temes del gran compositor DUKE ELLINGTON.

ESTEVE GENIS I TERRI
És professor de veu, cant i director de combos vocals.
Ostenta el títol de grau Superior de Música Moderna i Jazz, en l’especialitat de CANT per
l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Dona claesses de cant des de 1989 a l’Escola de Música Moderna de Badalona, conjunt vocal
des de 1997, cap de departament de cant des de 1998, Taller d’estiu d’educació de l’oïda al
1996 i 1997 i Taller d’estiu Combo vocal Beatles al 1995.També ha donat classes de cant , de
conjunt vocal i combo des de 1986 a: l’Escola de Música de Vilassar de Mar, C.E.M.E. de
Sabadell, Escola de Música Virtelia de Barcelona, l’Estudi de Granollers, Centre Cívic Sagrada
Família, Escola de Música de Vidreres i l’Escuela de Arte Dramático deMúrcia.
És cantant i autor, al 1998 publica el C.D., “ES MOLT CAR VIURE”, (Stres music) i estrena un
espectacle amb el mateix nom.
Al 2003 publica, “QUALSEVOL DIA ES DIUMENGE” (Gemecs)
Es fundador del grup FREAK&DO, del qual es autor de la majoria de temes, així com vocalista.
La música de FREAK&DO fusionava diversos estils però l’etiqueta més comú era la de funk
mediterrani, utilitzant quasi sempre el català per a els textos.
El seu interès pel jazz i la música vocal (VOCALESE), el va dur a formar part del quartet vocal
BAOBAB, en el que va poder desenvolupar una nova faceta, la de arranjador per a veus.
Des del 1997 es director de RITME&VEUS; COR de l’Escola de Música Moderna de Badalona.
Destaca la col.laboració amb el Casal de Persones Sordes de Badalona al 2009 i l’estrena de
l’espectacle I REMEMBER DUKE (2013).

L’ Associació Cultural i Recreativa La Pau i l’Associació de Veïns Palmera Centre , veient
la situació econòmica que avui en dia vivim la societat, ens fa plantejar-nos donar un pas més
endavant en les nostres actuacions diàries, envers als nostres conciutadans.
Per desgràcia hi ha molta gent que ha vist minvat el seu benestar, tant econòmic, social i
familiar, fent que es vegin abocats, cada vegada més, a sol·licitar ajuts a entitats socials sense
afany de lucre i als serveis socials, tant dels centres religiosos com de l’administració.
És per això que les nostres entitats, amb el suport dels estaments públics i privats i de les
associacions que ens donen suport, volem donar un pas més i dins de les nostres possibilitats,
mirar de realitzar diversos actes culturals benèfics per tal de recaptar aliments que seran
distribuïts, pel grup de Càritas de la Parròquia de Sant Ambròs, a les famílies més
necessitades.
En nom de tots, us volem agrair la vostra implicació i col·laboració en aquest acte i esperem
que gaudiu d’aquest magnífic espectacle.

El nostre agraïment per la seva col.laboració i suport en aquest Concert:

Grup de Caritas de la Parròquia de Sant Ambròs
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família
Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí
Associació de Veïns Verneda Alta
Centre de Formació i Ocupació Sant Martí
Associació Unió Antics Escolans de Montserrat
Associació d’Escoles de Música Moderna de Catalunya
FECAC – Federación d’Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya
FAGIC – Federació d’associacions Gitanes de Catalunya
Asociación Ecuatoriana de Ecuavoley en Catalunya
CET10
CAPRABO
Associació de Comerciants del Mercat de Sant Martí de Provençals
ASME

