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World Music amb instruments Extra-Ordinaris



Informació general

Durada : 60 minuts
Públic : Tots els públics, a partir de 6 anys
Espais : Sala o Carrer
Música : Composicions originals i versions
Versió Quartet disponible amb el Beat-Boxer "Dani El Pulmón"

Transport : Furgoneta o Avió
Persones que viatgen : 4 o 6, en funció de la versió

Muntatge (inclou prova de sò) : 2h
Desmuntatge : 1h

World Music amb instruments Extra-Ordinaris



És possible fer música amb una regadora,
una escala o fins i tot amb una tanca?
La resposta és: SI! i de quina manera!

Tres músics amb una extensa trajectòria professional, s'uneixen per
oferir un concert únic i de gran qualitat que s'acabarà convertint en
una master class plena d'humor.

Un viatge inevitablement còmic i didàctic, amb objectes quotidians
que habitualment veiem però no sempre sentim, per a seguir-nos
demostrant que la música és allà on decidim trobar-la.

Unes exquisides composicions musicals que van des del blues, el jazz
i la música popular, fins a les creacions originals de la banda,
interpretades amb instruments impossibles com un totxo, una crossa,
una cadira, un escombra, una oliva,... i molts d'altres.

"S'ha de ser un geni i tenir un gran amor per la música, per
ser capaç de fer sonar els objectes d'una manera tan bonica.

És al·lucinant!!"

"És tan estrany... i tan atractiu a la vegada!"



Xavi Lozano _  flautes creades, maó, crossa, cadira, roda, ampolla,
tubs de reg, oliva, tanca,...

Format musicalment al món clàssic i de la cobla, i especialitzat
en aeròfons tradicionals, sempre ha estat en contacte amb tot
tipus de música, de la tradicional a l'experimental passant per
fusions de tot tipus.

En ràdio i televisió, ha estat presentador i assessor del programa
d'educació musical "L'Atrapa-sons" del K3. Ha col·laborat amb
TV3 (No me la puc treure del cap, Una mà de contes,
Col.leccionistes, La Marató,...) i  Cuatro (El Hormiguero,
Buenafuente,...), Catalunya Ràdio (Tot és molt confús,...), etc.

Guillem Aguilar _ baixos, mandola, motxelo ("motxo"+"cello"), lap
steel cigar box guitar i pandero quadrat.

El seu interès per diferents estils i llenguatges l’ha portat a
col·laborar amb músics de jazz, rock, folk, flamenc (Trilok Gurtu,
Chambao, Eliseo Parra, Nakani Kanté, entre d'altres)... així com
a tocar diferents instruments de corda com el sentir/guinbri, la
mandola, el contrabaix, el cigar-box o el "motxelo".

Marc Vila _ bateria etno-quotidiòfona i kalimbes.

La seva recerca s’orienta als instruments de percussió provinents
de cultrues diverses i als objectes que poden esdevenir musicals,
apropant-los i experimentant la seva complementarietat entre
ells i en diferents estils musicals.

Cal destacar també el seu apropament a la poesia i el circ. És
membre de la companyia Los Galindos, amb qui presenta
internacionalment l'espectacle Maiurta.

Els artistes



Els membres de Bufa&Sons tenen una carrera professional excepcional
de més de 20 anys d'experiència en l'àmbit de les Músiques del Món.
Han col·laborat amb una extensa varietat d'artistes i bandes, des de
la música tradicional a l'experimental.

Algunes col·laboracions destacades:

Maria del Mar Bonet, Chambao, Silvia Pérez-Cruz, Carles Santos,
La Fura dels Baus, Lidia Pujol, Miquel Gil, Eliseo Parra, Ginesa
Ortega, Trilok Gurtu, Jorge Drexler, Kepa Junquera, Misirli Ahmed
Amine & Hamsa, Mediterranean Sao Paulo Orchestra, Los Galindos,
La Shica, Coetus... i un llarg etcetera.

Actuacions destacades de Bufa&Sons:

Expo 2010 (Shangai / China)

KülturBorse Freiburg (Arts Fair / Germany)

Festival Pirineos Sur (WM Festival / Spain)

O Gesto Orhelludo (Music Festival / Portugal)
Festival La Mercè (Arts Festival / Barcelona / Spain)

Festival de Interpretes e Instrumentos Insólitos (Music Fest./ Spain)

Les aptituds naturals de Xavi Lozano per a la comunicació, el converteixen
en un gran showman que aconsegueix divertir i captar l'atenció de
l'audiència amb molta facilitat.

Una extensa experiència en Músiques del Món





Amb una fitxa tècnica molt senzilla s'aconsegueix la sonoritat única dels
Bufa&Sons. La banda té la virtud d'adaptar-se amb molta facilitat a les
característiques de cada espai, així que no dubtis en fer la teva proposta!

Les coses simples  =  Els sons bonics !



Amb el suport de :

www.obsidiana.cat/bufa&sons

info@obsidiana.cat · +34 93 389 43 87 · Ap. Correus, 44 · 08911 · Badalona (BARCELONA)


