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Curtcircuit, Blackcelona i Nación Funk presenten un tribut a
les grans veus femenines de la música negra

I’M A SOUL WOMAN

Un espectacle que ens permetrà retrobar-nos 
amb les estrelles que van marcar una època 
com Billie Holiday, Etta James, The Supremes, 
Barbara Lynn, Chaka Khan, Nina Simone o 
Tina Turner, i que, també retrà un merescut 
homenatge a la recentment desapareguda 
‘Reina del Soul’ Aretha Franklin.

Un concert amb les millors veus femenines de 
Catalunya, com Koko-Jean Davis (The Excite-
ments), Myriam Swanson (Flamingo Tours, 
Magnolia), Saphie Wells (The Swing Cats, The 
Oldians), Desirée Diouf (Sugar Drops), entre 
d'altres.



Divendres 28 de desembre · 21H · 12€ anticipada / 15€ taquilla
Sala Luz de Gas · c/Muntaner 246, Barcelona

Entrades anticipades a www.curtcircuit.com

I’M A SOUL WOMAN

Parlar de música negra significa emprendre un viatge apassionant a través del gòspel, del jazz, del 
rhythm & blues, del soul, del fenomen de les pistes de ball, del hiphop i del R&B actual. Però també 
ens permet entendre el poder que han tingut algunes cançons a l’hora d’ajudar la gent a 
sobreposar-se a la segregació racial i a la violència dels carrers mentre defensaven uns ideals 
d’igualtat social. En aquest context, el paper de les dones en l'escena musical ha estat decisiu durant 
diverses dècades i ens ha deixat unes imatges de respecte, de passió i d’empoderament que seguei-
xen vigents en l’actualitat.

Amb el concert ‘I’m a Soul Woman’ proposem un homenatge a totes aquelles cantants llegendàries 
que es van oposar a les normes establertes i a les cançons que van ajudar a canviar el món des dels 
escenaris. Una història que no pot entendre's sense la seva banda sonora. Una banda sonora que 
no pot gaudir-se sense les seves grans protagonistes.

Aquest espectacle serà un recorregut cronològic per la música afroamericana des dels anys 30 fins 
a la dècada dels 80, amb un repertori que ens permetrà retre un merescut tribut a la recentment 
desapareguda Aretha Franklin i reivindicar el paper de les dones en la creació de l’imaginari musi-
cal del S.XX.

Per fer realitat aquest concert tan especial comptarem amb una banda de luxe amb músiques i 
músics molt emblemàtics de l'escena de la música negra catalana, provinents de bandes com Fun-
dación Tony Manero, A Contra Blues, Balkan Paradise Orchestra, Los Fulanos i la Original Jazz 
Orchestra del Taller de Músics. Una banda mixta per acompanyar les millors veus de l’escena negra 
catalana, i veus que comencen a despuntar dins seu.
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L’espectacle ‘I’m a Soul Woman’ està plantejat com un viatge a través de la història de la 
música negra, però erigint com a protagonista absoluta la dona, en un context, el de la Nord 
Amèrica del S.XX, en què tant el racisme com el masclisme impedien el desenvolupament labo-
ral i personal de les dones afroamericanes. Tot i les dificultats que es varen trobar al seu camí, 
aquestes intèrprets excepcionals van construir unes carreres impressionants dins del món de 
l’espectacle i van servir d’exemple per a moltes d’altres dones, que s’hi van emmirallar i van 
trobar en les seves cançons la banda sonora per lluitar contra les desigualtats que patien.

Partint del Gòspel i el Jazz de finals dels anys 30, continuant amb el Rhythm’n’Blues i el Soul, 
endinsant-nos en el món del Funk i acabant amb la música Disco de finals dels anys 70 i 
començaments dels 80, el show servirà alhora per mostrar l’evolució de la música negra i per 
constatar la importància històrica de les dones en el seu esdevenir. No es pot entendre cap 
d’aquests gèneres musicals sense les grans cantants que van ajudar a construir-los i 
popularitzar-los.

Qui, al pensar en Jazz, no pensa en Billie Holiday? O en Etta James al parlar de Soul? Seria el 
mateix la música funk sense Chaka Khan, o la disco sense Donna Summer?

És indubtable que en aquest repertori, de vocació reivindicativa, no hi poden faltar himnes 
coneguts per tothom, cançons que pertanyen a l’imaginari col·lectiu, però també hi trobarem 
cançons menys conegudes, en un encomiable treball d’arqueologia musical, per tal d’apropar 
la música d’intèrprets menys conegudes a l’audiència.

Ens trobem davant un espectacle apte per a tothom, fet per ballar, per commoure’s, per crear 
comunitat, per celebrar la música i obra de les grans dones de la cançó afroamericana.
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ARETHA FRANKLIN

01 Aretha Franklin va debutar al segell Atlantic Records el 1967, i llavors va gravar una versió molt 
personal del tema ‘Respect’ d’Otis Redding. La gran dama del Soul va convertir-la en un himne 
del moviment feminista. / Vocalista: Koko-Jean Davis

‘RESPECT’



‘UP ABOVE MY HEAD’

02

SISTER ROSETTA THARPE

La llegendària cantant de gòspel Sister Rosetta Tharpe va compondre aquesta cançó el 1940 i 
va gravar-la en format de duo amb la cantant de R&B Marie Knight. Un clàssic versionat per 
Elvis i Rod Stewart. Rosetta, sempre amb la seva guitarra elèctrica, va ser una de les artistes més 
populars de l’escena negra dels anys 40. / Vocalista: Monique Makon



‘STRANGE FRUIT’

03

BILLIE HOLIDAY

L’escriptor Abel Meeropol va publicar el poema ‘Strange Fruit’ el 1937 per protestar en contra 
del racisme i del linxament dels afroamericans. La cantant Billie Holiday va convertir-lo en 
cançó el 1939. Segons moltes persones la millor cantant de jazz de tots els temps, la seva vida 
va estar marcada pel racisme, el sexisme i l’abús de les drogues, però el seu llegat és etern. / 
Vocalista: Noemi Sillah



‘I’M A GOOD WOMAN’

04

BARBARA LYNN

Barbara Lynn va ser una pionera de la música perquè componia les seves pròpies cançons i 
tocava la guitarra elèctrica en una època on això no era habitual per una dona. ‘I’m a Good 
Woman’ és de 1966. / Vocalista: Myriam Swanson



‘SEVEN DAY FOOL’

05

ETTA JAMES

Etta James va gravar ‘Seven Day Fool’ per Argo Records (un segell subsidiari de Chess Records) 
el 1961. No va ser un èxit immediat, però va convertir-se en un himne del Northern Soul al 
Regne Unit. Etta sempre serà una de les més grans veus del soul de tots els temps. / Vocalista: 
Myriam Swanson



‘A FOOL IN LOVE’

06

IKE & TINA TURNER

Ike Turner va compondre ‘A Fool in Love’ el 1960 i va gravar-lo amb una jove cantant anome-
nada Anna Mae Bullock. Es va convertir en un gran èxit a la llista R&B i va marcar l’inici del 
grup Ike & Tina Turner, el turbulent binomi, tant professional com personal, que va ser protago-
nista de la música afroamericana durant dues dècades. / Vocalista: Myriam Swanson



‘TAINTED LOVE’

07

GLORIA JONES

El productor Ed Cobb va compondre ‘Tainted Love’ i va gravar-la amb la cantant Gloria Jones 
el 1964. Tot i ser un referent del Northern Soul, va convertir-se en un èxit en mans del grup Soft 
Cell el 1981. Recuperem la versió original cantada per aquesta artista a reivindicar. / Vocalista: 
Saphie Wells



‘YOU KEEP ME HANGIN’ ON’

08

THE SUPREMES

Els cèlebres productors Holland–Dozier–Holland van gravar el tema ‘You Keep Me Hangin' On’ 
amb The Supremes el 1966. Va encapçalar les llistes d’èxits de tot el món i és un referent del 
so Motown. El trio, liderat per Diana Ross, va ser un dels més populars ‘girl groups’ de l’època 
daurada del Soul. Vocalista: Saphie Wells



‘AIN’T GOT NO, I GOT LIFE’

09

NINA SIMONE

Nina Simone va gravar el tema ‘Ain't Got No, I Got Life’ el 1968 barrejant dues cançons del 
famós musical ‘Hair’. Va ser un èxit inesperat que va contribuir a popularitzar la cantant entre 
el públic hippie, alhora que simbolitza la lluita per la dignitat de la dona negra en la convulsa 
Nord Amèrica dels anys 60. / Vocalista: Koko-Jean Davis



‘PROUD MARY’

10

IKE & TINA TURNER

Ike & Tina Turner van gravar la seva versió del tema ‘Proud Mary’ de Creedence Clearwater 
Revival el 1971 i van transformar-lo en un esclat de funk. La cançó va ser guardonada amb un 
Grammy el 1972. Orgull femení en la veu de la tigressa del Soul. / Vocalista: Desiree Diouf



‘YES WE CAN CAN’

11

POINTER SISTERS

El productor David Rubinson va animar les Pointer Sisters perquè versionessin la cançó ‘Yes We 
Can’ del cantant Lee Dorsey (una estrella de Nova Orleans). En les seves veus contenia un 
missatge social i de reivindicació del paper de la dona en la comunitat, i va ser un èxit el 1973. 
/ Vocalista: Desiree Diouf



‘TELL ME SOMETHING GOOD’

12

RUFUS & CHAKA KHAN

Rufus & Chaka Khan van gravar el tema ‘Tell Me Something Good’ escrit per Stevie Wonder el 
1974 i va convertir-se en un èxit a les llistes internacionals. També va ser premiat amb un 
Grammy el 1975. El Funk prenia el relleu del Soul com a banda sonora de la comunitat negra, 
i Chaka Khan va ser una de les seves més grans vocalistes. / Vocalista: Desiree Diouf



‘IF I’M IN LUCK I MIGHT GET PICKED UP’

13

BETTY DAVIS

Betty Davis és una icona del funk gràcies als seus concerts explosius i a la seva imatge trans-
gressora. Va gravar ‘If I'm In Luck I Might Get Picked Up’ el 1973 amb músics de Sly And The 
Family Stone. Una dona que reivindicava la seva sexualitat amb orgull, però que va ser menys-
tinguda per part del feminisme del moviment “black panther” per aquest motiu. / Vocalista: 
Koko-Jean Davis



‘I’M COMING OUT’

14

DIANA ROSS

El 1980, Diana Ross va demanar a Nile Rodgers (Chic) que produís el seu següent àlbum, una 
‘emancipació’ en tota regla després de deixar Motown, i en el qual prenia les regnes de la seva 
carrera. El tema principal va ser ‘I'm Coming Out’, que es va consolidar com un gran himne 
de la comunitat LGBT. / Vocalista: Yasmina Azlor



‘BAD GIRLS’

15

DONNA SUMMER

Donna Summer va revolucionar les pistes de ball el 1979 amb la cançó ‘Bad Girls’, que ella 
mateixa havia compost juntament amb els seus col·laboradors habituals. Un referent de la 
música disco, de la que Summer en va ser una de les més grans dives, dignificant a més a més 
amb moltes de les seves cançons el paper de les dones treballadores. / Vocalista: Brigitte 
Emaga



‘I’M EVERY WOMAN’

16

CHAKA KHAN

La cantant Chaka Khan va debutar en solitari el 1978 amb un disc homònim de música disco 
on destacava la cançó ‘I'm Every Woman’ composta per Nickolas Ashford i Valerie Simpson. 
Exuberància disco-funk amb protagonisme femení, reivindicant la importància de la dona dins 
la societat. / Vocalista: Brigitte Emaga



‘ARETHA’S MEDLEY’

17

ARETHA FRANKLIN

Un merescut homenatge als temes més emblemàtics que Aretha Franklin va gravar a finals dels 
anys 60 i a principis dels 70: ‘Natural Woman’, ‘Rocksteady’, ‘Chain of Fools’, ‘Say a Little 
Prayer’ i ‘Think’. Un reconeixement pòstum de l’escena negra barcelonina a la recentment 
desapareguda Reina del Soul.



Direcció musical, concepte i coordinació artística: Lalo López

Presentadora: Koko-Jean Davis

Idea original: Blackcelona i Nación Funk

Producció general: Curtcircuit, Blackcelona i Nación Funk

Textos: Lalo López (Nación Funk), David Moreu i Ferran Amado 
(Blackcelona)

Direcció Curtcircuit: Carmen Zapata

Producció tècnica: Jorge Rodríguez

Premsa y comunicació: Adriana Alcover

Disseny gràfic: Leonardo Abate (Charodesign)

I'M A SOUL WOMAN CREW



Núria Perich (bateria)
Membre de la banda A Contra Blues, guanyadora del European Blues Challenge 2014 a la millor 
banda de blues d’Europa. Forma part de la Balkan Paradise Orchestra.

Joan Vigo (baix)
Actualment membre d’A Contra Blues, ha militat en projectes com Electric Gozarela i Marina 
BBface & The Beatroots.

Manu Davobe (teclats i arranjaments)
Teclista i vocalista de l’extinta formació de boogaloo Los Fulanos i del quartet de funk sixtie Cardova. 
Va participar en el projecte Blaxsound, i en The Otis Redding Show, homenatge al cantant de 
Macon produït l'any 2018 per Curtcircuit, Blackcelona i Nación Funk.

Lalo López (guitarra)
Compositor i productor de Fundación Tony Manero, banda pionera del Disco-funk estatal, Choca-
delia Internacional, Cardova i guitarrista de les diferents encarnacions del projecte Achilifunk del dj 
i dissenyador Txarli Brown. Ha format part en el passat de The Excitements, Joe Bataan & Los Fula-
nos, Fast Boo, banda dels productors de Nu-soul RCA Flacos, col·laborat amb Albert Plà i Pascal 
Comelade en el seu espectacle ‘Somiatruites’, i actualment guitarra amb Joel Sarakula en les seves 
gires per Espanya. Exerceix de productor musical i de director musical, i de divulgador de la música 
negra als instituts d’ESO a través del programa Flipart de la Diputació de Barcelona.

LA BANDA



Rita Payès (trombó)
Jove promesa del jazz estatal, combina el trombó amb el treball com a vocalista. Formà part de la 
Sant Andreu Jazz Band sota la direcció de Joan Chamorro, participant en gires i enregistraments 
sonors amb els millors músics de jazz del moment. Actualment desenvolupa els seus propis projec-
tes, com el cd que està produint amb la seva mare Elisabeth Roma.

Mila Gonzàlez (trompeta)
Combina projectes personals com la Balkan Paradise Orchestra i Maruja Limón amb d’altres aliens 
com el grup de salsa Mamacity, i actualment està girant amb Xavi Sarrià i el Cor de la Fera.

Roser Monforte (saxo tenor)
Actualment, dirigeix Jazz Do It i Afrocatalan Omelet Soul Band (banda que ret homenatge a Can-
nonball Adderley i Joe Zawinul). És membre d’un bon nombre de formacions, entre elles la de 
Micaela Chalmeta Big Band i de l'Original Jazz Orquestra (OJO) del Taller de Músics, amb qui ha 
fet actuacions al costat d'artistes reputats com Martirio, Soledad Jiménez, Fermín Muguruza, Jorge 
Pardo, Cris Juanico, La Mala Rodríguez, Fundación Tony Manero, Big Mama, Antonio Zambujo o 
Santiago Auserón.

Yasmina Azlor (cors i arranjaments de veus)
Corista de sessió i de directe. Ha treballat amb The Gramophone All-Stars, A Contra Blues, Funda-
ción Tony Manero, Los Fulanos i la Big Funk Band de Vicenç Martín.

Alex Dee (cors i arranjaments de veus)
Cantant de talent i capacitat vocal prodigiosa, està preparant el seu primer disc com a cantant solis-
ta amb el bo i millor de l’escena musical actual.

LA BANDA



Myriam Swanson
Koko-Jean Davis

Desiree Diouf
Saphie Wells

Brigitte Emaga
Noemi Sillah

Monique Makon
Yasmina Azlor

LES CANTANTS
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MYRIAM SWANSON



Va néixer a Barcelona el 1978, i des d’adolescent va començar la seva carrera a 
formacions underground de la ciutat que la van portar als estils del Rhythm’n’Blues i 
al Rock’n’Roll. La Myriam és una cantant, compositora i performer que té com a 
influències a mites com Etta James, Bessi Smith, Dinah Washington o Ella Fitgerald. La 
seva col·laboració professional el 1996 amb el saxofonista i compositor Dani Nel·lo, 
que la va portar a realitzar multitud de projectes entre el 2003 i el 2011 la va convertir 
en una professional camaleònica amb una gran capacitat pel Blues, el Rhythm’n’Blues 
i el Jazz.

Reconeguda com una artista excel·lent a la ciutat comtal, va ser la veu principal del 
Taboo-Burlesque Nights de la Sala Apolo de Barcelona entre el 2009 i el 2011. La 
seva passió pel so Rhythm’n’Blues clàssic el combina amb Rock’n’Roll i música popu-
lar, creant temes propis en castellà i anglès en el seu projecte Flamingo Tours.

La versatilitat i matisos de la seva veu l’han portat a realitzar projectes amb el guitarris-
ta Cesc Pascual o Amadeu Casas, un dels grans noms del blues del país, amb el qual 
va actuar al ‘Mas i Mas Festival’ al Palau de la Música presentant la preparació del 
seu primer disc conjunt.

Actualment també és la líder de The Rhythm Treasures i Magnolia. Ningú més que ella 
podia encarregar-se de l’apartat més rhytm’n’blues primigeni del repertori, en el qual 
interpretarà temes de Barbara Lynn, Ike & Tina i Etta James.



KOKO-JEAN DAVIS



Koko-Jean Davis, nascuda i criada a Maputo, Moçambic, ara resident a Barcelona, és 
la cantant d'una de les bandes de soul referents d'Espanya, ‘The Excitements’. Després 
de debutar amb el seu primer àlbum The Excitements (Penninman Records) el 2010, 
la banda i la seva prodigiosa front-woman van conquerir Europa com un llampec en 
una gira interminable a través de Suïssa, Alemanya, França, Espanya, Bèlgica, Holan-
da, Regne Unit, Dinamarca, Croàcia i Itàlia, amb el seu Rhythm’n’Blues que ret home-
natge al soul pur i clàssic dels anys 60 de Memphis, Detroit, i l’Stax Sound.

En paral·lel, entre tour i tour, ha tingut temps per desenvolupar el projecte Koko- Jean 
& The Tonics junt amb membres de Mambo Jambo, i de col·laborar amb la OJO 
Original Jazz Orquestra del Taller de Músics rendint tribut a Ella Fitgerald, Koko-Jean 
Davis s’ha guanyat una reputació pel seu carisma, la seva actitud sexy i roquera, i els 
seus hipnotitzants moviments durant els seus espectacles electrificants.

No és d'estranyar que aquesta petita Soul Diva sigui massa sovint comparada amb la 
jove Tina Turner & The Ikettes, Etta James, Sugar Pie de Santos i algunes altres dames 
del soul primerenc i del Rhythm and Blues. Sensual i descarada, amb una veu que us 
produirà escalfaments per la columna vertebral amb el seu blues, i que vulgueu saltar 
i cridar d’alegria quan es tracta de música Soul.

No us deixeu enganyar per la seva petita figura, els vestits curts i els tacons, la Srta. 
Koko-Jean Davis és una força de naturalesa que cal tenir en compte quan es tracta 
d'entreteniment.

La Koko serà la conductora del show, i amb el seu poder vocal i escènic s’encarregarà 
de retre homenatge a Aretha Franklin, Nina Simone i la salvatge Betty Davis.



DESIREE DIOUF



Desiree Diouf vocalista italiana de pare senegalès, porta trepitjant els escenaris de les 
sales de més renom de la ciutat comtal des de fa quatre anys. Dotada d’un gran caris-
ma i d’una simpatia contagiosa, la Desiree és una jove promesa que està trepitjant 
fort dins la nova fornada de l’escena negra barcelonina.

La cantant compta amb una gran gamma de matisos i registres vocals que li han 
permès ser part de projectes diversos, entre ells ser la vocalista de SugarDrops, banda 
de Funk Soul emblemàtica de la ciutat, que s’ha guanyat una merescuda fama de 
màquina de fer groove a les jams sessions del Marula Barcelona. També és la veu 
principal de The Black Barbies banda de Pop Jazz que li ha permès afinar la seva 
vessant més jazz i blues, i la tercera veu a Midnight Train, trio femení que proposa una 
en l'àmbit del SOUL TRAIN dels 70 en l'àmbit escènic i sonor.

Actualment està concentrada en el desenvolupament del seu projecte personal The 
Solution, que veurà la llum a la primavera, un treball que barrejarà sonoritats jazz, 
soul, funk, reggae, electro, pop i el folklore d’Àfrica i Itàlia.

La Desy posarà veu a l’apartat Funk del repertori, travessant la frontera del Soul més 
energètic de Tina Turner amb temes de The Pointer Sisters i Rufus & Chaka Khan.



SAPHIE WELLS



Saphie Wells (Lima, Perú, 1986) prové d’una família de músics i va trepitjar els esce-
naris des dels 15 anys cantant amb diferents formacions de Reggae al seu país natal.

El 2007 es trallada a Barcelona i cursa estudis musicals graduant-se com a cantant 
de Jazz i Música Moderna a l’Escola Superior del Taller de Músics el 2015.

Artista inquieta, és la cantant de la banda The Oldians, que reivindica el jazz jamaicà 
com a vehicle d’expressió, i del quartet The Swing Cats, que reformula clàssics del 
Swing en clau acústica. Així mateix ha col·laborat amb The Gramophone All-Stars.

La Saphie ha cantat a diferents festivals i sales com el Festival Jazz de la Costa Brava, 
La Mercè (2017-2018), Rototom Sunsplash, Festival de Dixieland de Tarragona, La 
Pedrera, Jamboree Jazz Club, Caixa Fòrum (Madrid, Bcn, Saragossa), i ha girat pel 
Perú (Lima/Cuzco).

De veu melodiosa i càlida, amb gran domini rítmic, la seva ascendència afroamerica-
na i la influència de la música i els ritmes del seu país d’origen, de forma natural la 
van portar cap al Jazz, donant-li un toc propi i original.

La Saphie s’encarregarà de posar veu a l’apartat més melòdic del Soul al nostre show, 
tot recuperant cançons de Gloria Jones i de The Supremes.



BRIGITTE EMAGA



La Brigitte va començar a cantar des de molt aviat absorbint diferents estils musicals 
com el Soul, el Funk, l'R'n'B i la música africana. Entre les seves influències estan Fela 
Kuti, Aretha Franklin, Nina Simone, Erykah Badhu o Lauryn Hill. Va començar la seva 
trajectòria professional com una de les components del mític grup The Supremes en la 
seva franquícia catalana, amb el qual va col·laborar durant 5 anys.

Ha treballat a televisió com a corista i cantant, i ha participat en el musical Hair com 
a actriu, cantant i ballarina, tot anant de gira per Barcelona, València i Madrid, així 
com al musical de Dirty Dancing, sent la cantant femenina principal.

Actualment forma part de la banda de Mónica Green, mentre desenvolupa els seus 
projectes personals Scarlets & The Femme Soul Band, primera banda de Soul formada 
íntegrament per dones, Brigitte Emaga & The Animal Soul Band, i Brigitte Emaga & 
Enma Fernández amb sons que van del Jazz al Soul tot passant pel Rhythm’n’Blues.

La Brigitte posarà veu a l’apartat disco-funk del nostre repertori i posarà a ballar al 
públic amb cançons de Donna Summer i Chaka Khan.



NOEMÍ SILLAH



Joveníssima cantant i trompetista sorgida de l’Escola de Música Moderna de Badalo-
na, es va iniciar al món de la música als 12 anys. Influenciada pel jazz i el soul, així 
com per la música jamaicana, la la veu de Noemí Sillah ens evoca el característic 
timbre de la gran Billie Holiday, de qui ens cantarà el clàssic ‘Strange Fruit’.

Actualment forma part de diversos grups i big bands.



MONIQUE MAKON



Monique Makon, d’ascendència camerunesa, és una jove promesa de l’escena negra 
barcelonina. Va aconseguir una de les beques del Taller de Músics a través del seu 
programa Cabal Musical, i forma part de la banda de Soul i R’n’B The soul Titto’s.

Col·labora a l’espectacle Brodas Bros Block Party, i en diverses produccions de 
Nación Funk com The Otis Redding Show. Cantarà el gòspel ‘Up Above My Head’ de 
la gran Sister Rosetta Tharpe.



YASMINA AZLOR



Yasmina Azlor és una reputada corista professional d’estudi i de directe, a més de fer 
classes de vocal coaching.

Ha treballat amb bandes com Fundación Tony Manero, A Contra Blues, Flamingo 
Tours i Los Fulanos exercint de corista.

A més de fer de corista junt amb Alex Dee en el show, posarà la veu al clàssic de 
Diana Ross ‘I’m Coming Out’.



ORGANITZADORS



CURTCIRCUIT és un projecte que recorre Catalunya a través de les sales de l'Associació de sales de concerts de Catalun-
ya (ASACC), que neix amb l'objectiu d'intentar trobar oportunitats en la difícil situació que viu la música en l'actualitat. 
Pretén aportar el seu gran de sorra i respondre a les necessitats dels tres protagonistes del cicle: les sales de concerts, 
especialment les de petit i mitjà aforament, que són les que tenen més dificultats per programar determinats artistes, les 
bandes novells de l’escena musical catalana que els costa arribar al públic i els grups consolidats, que han deixat 
d’actuar en les sales que els van veure néixer.

Aquest 2018 celebrem la sisena edició de concerts de CURTCIRCUIT, programada entre els mesos de febrer i desem-
bre, amb més de 40 actuacions confirmades a data d’avui.

En l’edició d’enguany tenim propostes excel·lents d'artistes que formen la programació de CURTCIRCUIT. La nostra 
intenció des del naixement del projecte és donar visibilitat al talent emergent del nostre país, propostes arriscades i 
sovint poc conegudes que tenen dificultats per actuar en directe en sales o festivals.

El CURCIRCUIT és un projecte organitzat i ideat per l'ASACC amb la col·laboració d'Estrella Damm i Fundació Sgae.

Més informació al web Curtcircuit

Per a més informació, entrevistes, acreditacions concerts, etc.
Adriana Alcover premsa@curtcircuit.com +34 655 77 12 43

http://www.curtcircuit.com
https://www.facebook.com/curtcircuitsales
http://twitter.com/curtcircuit



Blackcelona és la plataforma dels grups de música negra de la ciutat de Barcelona En actiu des de l'any 2012, hem 
nascut per dinamitzar l'escena i donar cobertura als grups de soul & funk de Barcelonal, i ens dirigim a les minories més 
exigents i amb una gran sensibilitat musical.

Blackcelona ha coordinat fins al moment quatre recopilatoris amb els millors grups de música negra de Barcelona, uns 
discos que han estat publicats per Discmedi:

· Setembre de 2012: Blackcelona 1 "A collection of soul & funk music from the city of Barcelona"
· Abril de 2014: Blackcelona 2 "Soul, Funk & Groove Sounds from Barcelona"
· Març de 2016: Blackcelona 3 "Soul Sisters from the City of Barcelona"
· Novembre de 2017: Blackcelona 4 "The sound of the new generation"

Blackcelona ofereix també un servei de booking dirigit a festivals, entitats culturals, associacions i sales de concert que 
vulguin donar a conèixer aquest projecte de promoció de la música negra barcelonina.

Des del mes de setembre de 2012, no hem parat de créixer realitzant diferents concerts i cicles de música negra en sales 
com La [2] d'Apolo, Jamboree Jazz Club, La Boite, Marula Cafè, Tarantos Club, Alfa Bar, Soda Acústic o el Casino de 
Barcelona, en centres culturals com Les Basses, Boca Nord o Casa Golferichs, i en diferents festivals d'arreu de Catalun-
ya com el Black Music Festival de Girona, el Mas i Mas Festival de Barcelona o en les Festes de Gràcia de Barcelona i 
la Festa Major del Turó de la Peira.

Actualment, Blackcelona som els responsables de la programació i coordinació dels concerts del cicle BlackStage a la 
sala AlmodoBar del barri de Gràcia de Barcelona, on tots els caps de setmana obrim les portes a les noves propostes 
musicals dedicades a la música negra que envaeixen la ciutat de Barcelona.

Blackcelona és soul & funk amb sabor mediterrani!

http://www.blackcelona.cat 
info@blackcelona.cat



Nación Funk és el col·lectiu de música negra més antic de l’Estat. Va néixer a la Barcelona de finals del S.XX de la 
confluència de les bandes germanes Fundación Tony Manero i Chocadelia Internacional, i amb la voluntat de reivindi-
car la música negra com a vehicle d’expressió moderna i contemporània.

De la barreja i addició de músics al col·lectiu van néixer la banda de boogaloo Los Fulanos, el quartet de funk beatnick 
Cardova, el grup de jazz Shark, i es van crear els estudis Nación Funk al Poble Nou de Barcelona, un espai que encara 
avui dóna sortida a la creativitat de tots els grups i serveix de base d’operacions pel duet de productors López & Supers-
tar, que han produït material amb solistes de tant renom com Joe Bataan, Baccara o Peret, projectes com Banda Achili-
funk, i bandes de Black Music com La Soul Machine, The Slingshots, Vermouth Time, The Risas o 4 The Frank entre 
d’altres.

Nación Funk ha participat en la producció d’espectacles amb la companyia de dansa urbana Brodas Bros (Brodas Bros 
Block Party – James Brown Tribute, 2017), i ha coproduït junt amb Curtcircuit i Blackcelona el Tribut a James Brown el 
2016, The Otis Redding Show l'any 2017, i l’espectacle I’m a Soul Woman el 2018.

El col·lectiu ofereix també xerrades i tallers de difussió de la música negra (El Funk Segons Lalo López, És el Dj un músic? 
a càrrec de Miguelito Superstar), que han estat presents al Black Music Festival, el Taller de Músics i l’Escola de Música 
Moderna de Badalona, i un ampli ventall de serveis com direcció de directes i assessorament artístic. També exerceix 
d’oficina de contractació dels projectes sorgits de les bandes que el conformen (Manero Sound System, Chocadelia Petit 
Comité, Nación Funk All-Stars).

http://www.nacionfunk.com
info@nacionfunk.com



12€ anticipada / 15€ taquilla
Entrades anticipades a www.curtcircuit.com

I’M A SOUL

DIVENDRES 28 DE DESEMBRE · 21H

LUZ DE GAS

WOMAN

Organitzat per:

Amb la col·laboració de:


