BACK TO BLACK
UNA DÈCADA DESPRÉS D’AMY WINEHOUSE

1.Descripció activitat
MÚSICA
Ja es compleix una dècada de la mort d'aquesta artista contemporània que millor ha abocat l'ànima del
soul en el segle XXI, i amb aquest espectacle volem rendir-li homenatge.
Aquests darrers anys les restriccions ens han ensenyat a valorar l'art de la música en directa, aquest
projecte vol recuperar l'esperit d'una de les llegendes de la música, Amy Winehouse. La cantant,
guanyadora de diversos premis pel seu àlbum de 2006 "Back to Black" (que també dona nom a aquest
espectacle), va abocar bona part de les seves experiències personals en les seves cançons, influenciades
pel jazz i el soul.
Durant una hora, el grup format per Joan Rigo (trompeta), tomeu Aulí (clarinet), Víctor Magaña (guitarra),
Pep Lluís Victory (baix), Miquel Àngel Tomàs (saxofon), Tòfol Barceló (bateria), Miquel Àngel Julià (piano) i
Marian Lush (cantant), tots ells dirigits per Andreu Julià, rendiran tribut a la diva desapareguda el 2011 amb
un programa que contempla el millor de la seva discografia.
El projecte comptarà amb dos formats de posada en escena, el format Standard, que tindrà una acurada
qualitat musical, i una delicada posada en escena, per escenaris petits o mitjans, i amb un cost més baix,
perquè no tindrà un gran muntatge d'il·luminació, sols el bàsic perquè hi hagui una il·luminació correcta,
sense grans artificis, amb 8 músics en escena, director musical i tècnic de so.
El format gran tendrà la mateixa qualitat musical, però una posada en escena més espectacular, amb un
gran muntatge d'il·luminació, amb llums mòbils i fum (que ho aportarà la mateixa productora), i amb
diversos coristes a l'escenari. Aquest format comptarà amb 11 músics en escena, director musical, i tècnic
de llums i tècnic de so.

2.Objectius
Capturar la sensació d’una actuació en directe d’Amy Winehouse, la música, les imatges, l’energia i
atmosfera.
Difondre, una dècada després, la música d’aquesta cantant i compositora que marcava una nova línia
musical, amb un estil molt personal.
Rendir tribut a l’artista Amy Winehouse.
Organitzar un concert amb una gran qualitat musical i visual, perquè sigui extraordinàriament atractiu pel
públic.

3.Característiques de l’espai
Per tal de poder apreciar la sonoritat del concert es recomana fer en sala interior.
Preferentment, teatres o auditoris, tot i que l’espectacle es pot adaptar a qualsevol espai amb bona
sonoritat i les condicions tècniques oportunes.

4.Escenari
L’escenari mínim ha de ser de 6 metres de boca per 5 de profunditat, pel format Estandard.
Pel Gran Format, es recomanable un escenari de 8 metres de boca i 6 metres de profunditat i si és possible
amb tarima per la bateria i els vents.

5.Necessitats tècniques
GRAN FORMAT

-

4 focus mòbils (Aportats per la productora)
12 PAR LED
La productora aportarà la taula de llums, així com el tècnic de llums.
Sistema de PA
Taula de mescles
- 8 Monitors d’escenari i 8 peus de micròfon (La productora durà els micròfons)

FORMAT ESTANDARD

-

8 PAR convencionals o Led
6 PC’s
Taula de llums
Sistema de PA
Taula de mescles
6 Monitors d’escenari i 10 peus de micròfon (La productora durà els micròfons)

6.Durada
70 minuts

7.Públic destinatari
Concert apte per tots els públics sense restricció d’edats, especialment per amants del jazz, soul i blues.

8.Preferència horària
Divendres vespre, dissabte horabaixa i vespre i diumenge horabaixa.

9.Disponibilitat
A partir gener 2022.

10.Currículums i trajectòria artística:

DISTRIBUCIÓ i PRODUCCIÓ:
Cultural-ment és una empresa mallorquina dedicada a la gestió, promoció i organització d’esdeveniments
i espectacles en viu des de la seva constitució a finals de l’any 2014.
El primer espectacle que duu a terme és “Glosa Musicada” el 18 de gener del 2015 a ses Salines, de llavors
ençà ha dut a terme la producció de diversos projectes tant teatrals com musicals, l’any 2016 va tenir
l’orgull d’estrenar els concerts de producció pròpia “Crònica de la Nova Cançó” en el qual reinterpretava
grans temes molt coneguts de l’època de la nova cançó catalana, i també estrenava el concert clàssic
“Entre Mons” concert de Piano i Bombardí interpretat per Yuko Mizutani i Josep Burguera.
Durant l'any 2017 i junt amb Carlos Garrido ha començat a produir teatre. El primer espectacle de
producció pròpia és “Estrelles i Talaiots” del qual s’han realitzat funcions a la majoria de poblats talaiòtics
de Mallorca i Menorca entre altres llocs interpretada per Xavi Núñez i Rodo Gener, que narra l’arribada
dels romans a l’illa de Mallorca, l'abril de 2017 estrena “El vi a la sang”, monòleg basat en el món dels
vinaters interpretat per Àlex Tejedor i al juny “Francisca Sunyer, l’ànima de Cabrera” obra interpretada per
Carme Serna que ens explica les vivències de Francesca Sunyer a l’illa de Cabrera durant la Guerra Civil.
El 2018 té tres projectes cabdals, estrenar el 5 d’abril el monòleg de Carlos Garrido interpretat per Joan
Bibiloni amb el títol “Mallorca Màgica”, el 26 de maig la coproducció amb la fira Litterarum “Ramon
Muntaner i els Entença” interpretada per Josep Mercadal, el 28 de setembre estrena “ELS ALTRES” obra de
teatre escrita per Salvador Oliva, interpretat pel mateix Oliva, Marga López, Xavi Núñez i dirigida per Luca
Bonadei. El 10 maig de 2019 estrena “LOSERS” comèdia de Marta Butxaca, dirigida per Marga López,
interpretada per Clara Ingold i Rodo Gener. El 6 de novembre de 2020 estrena l’obra guardonada amb el
Premi Ciutat d’Alzira de teatre de Marta Barceló “ANAR A SATURN I TORNAR” monòleg interpretat per
Marga López amb el qual va aconseguir el Premi ATAPIB a la millor interpretació femenina i dirigit per Núria
Vizcarro, i el 18 de desembre estrena “JOSE MARI” comèdia coproduïda juntament amb LA IMPACIENCIA,
escrita i protagonitzada per Salvador Oliva, junt amb Xavi Núñez, Rodo Gener i Luis Venegas.

MÚSICS
TOMEU AULÍ GINARD

Va néixer a Esporles a l’any 1972. Ja des de molt petit es va interessar per la
música anant a classes de “solfeo y clarinete” amb el seu padrí jove i
posteriorment al Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma, amb el
professor Pascual V. Martínez. Des de llavors i fins avui la música l’ha
acompanyat en la seva vida d’una manera més que satisfactòria, ja que el seu
currículum és ple d’una llarga llista d’activitats musicals, cursets, llocs on ha estat
alumne, professor, director, etc.
Entre d’altres dades cal destacar un màster en Musicoteràpia i que va cursar el
grau superior de música en l’especialitat de clarinet, amb Premi d’Honor de Fi
de Grau Superior, al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona,
amb el professor Rafael Grimalt.
Actualment amplia la seva formació assistint a classes, cursos i master-class de direcció amb el professor
Rafael Sanz-Espert i José Rafael Pascual Vilaplana entre d’altres.
Dins l’àmbit professional, ha estat director de la Banda de Música de Petra, Llucmajor i sots director de la
Banda de Música de Ses Salines. Actualment és Coordinador Musical de l’Ajuntament d’Esporles, Director
de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esporles, Director de la Banda Lira Esporlerina i des de febrer de
l’any 2019 director de la Banda Simfònica de la Federació Balear de Bandes de Música.

CRISTÒFOL BARCELÓ AMENGUAL

Nascut a Porreres , cursar els estudis de grau elemental de percussió en aquest
mateix poble i començar la seva vida com a músic com a percussionista de La
Filharmònica Porrerenca, amb la qual ha participat a varis concerts amb músics
de renom: Concert amb Celtas Cortos, Musical Queen Symphonic, concert
amb Antònia Font, concert amb Lluis Llach, concert amb Menaix a Truà, stage
masterclass i concert amb Jacob de Haan i col·laboració del disc enregistrat de
la banda de música municipal de Calvià.
També ha estat Integrant batucada insonoritzats de Santanyi, fundador i
director de la batucada de Porreres, i direcció durant dos anys de batucada
Terraroja (Campos), organització de diversos festivals i intercanvis en àmbit
Batucada.
Gran part de la seva trajectoria l’ha passada tocant amb grups de pop Rock com Arreplegats, ETC,
Gestenfeiser, Aero.sol en dos discs enregistrats per blau disc medi , Los grillos, Lókal, diverses subtitucions en
altres grups. Bateria de l’obra Porreres 1936.
També ha estat professor de percussió durant dos cursos al’escola de música Guillem Tomàs (Llucmajor).

MIQUEL ÀNGEL JULIÀ MULET

Miquel

ngel Juli Mulet (Llucmajor, 2005), s’inici amb el piano i m s tard amb la

percussi a l’Escola de M sica i Arts Esc niques de Llucmajor. Estudia actualment
el Grau Mitj de piano amb Andreu Burguera i t el Grau Elemental de percussi
amb Biel Febrer. Tamb cursa estudis en harmonia i composici

amb Xavier

Gelabert. Aquest s el seu primer projecte professional en el que participa.
És membre en diferents agrupacions musicals com la Banda de Musica
d’Algaida (des del 2015), el Conjunt de Cambra de Llucmajor (des del 2018), la
Jove Orquestra Rot ria (des del 2017) i ha participat a la Banda de M sica de

ó

ú
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Ses Salines (des del 2014 fins al 2016).

MARIAN LUSH

Estudia de Grau Mitjà de cant modern en estils de Blues i Jazz a l'Aula de Música
del Conservatori del Liceu a Barcelona, amb la professora Maggie Garbino.
Estudia cant al teatre musical amb les professores Isabel Soriano i Carmen
Cuesta de la companyia de Teatre Musical "Dagoll Dagom" a l'Aula de Música a
Barcelona. Rep classes de cant modern en varis estils amb la professora Kena
Toledo a Barcelona. Estudis de grau mitjà de música moderna, harmonia,
educació de l'oïda, piano modern i guitarra espanyola a l'Aula de Música del
Conservatori del Liceu a Barcelona. Es Forma en "Estill Voice Training System"
amb la professora Viv Manning a Eòlia Escola Superior d'Art Dramàtic a
Barcelona.
Exerceix de professora del Taller de Gospel, professora de cant modern , vocal
coach de la companyia de teatre musical "Bluextrem Produccions”, professora
de cant de teatre musical, professora de cant i directora del Taller de Teatre
Musical de "Chicago" i "A Chorus Line" realitzat a "Sa Botiga de Buffons" a Palma (2014). Professora de cant
modern a l'Escola "Fas Music" de Sebastiàn Raimundo a l'Arenal. (2015-2016), i directora del Taller Grupal
de cant modern a "The R!oyal Factory" ( 2019).
És cantant de música moderna Jazz, Pop, Rock, Blues, Funk, Gospel a diferents grups i orquestres de
Mallorca. Cantant de Teatre musical a les companyies "Bluextrem Produccions", "Tres Fan Music" i "UMA"
representant musicals com "Chicago", "Cabaret", "Dreamgirls" i "We will Rock You". Actualment és cantant i
compositora en el seu propi projecte de música "Marian Lush" i cantant, directora artística i musical en els
seus propis projectes de teatre musical com "Broadway Bites".

VÍCTOR MAGAÑA

Víctor Magaña, professor de guitarra moderna des de fa més de deu anys. Es
defineix com una parsona alegre, dinàmica i responsable.
Va començar en el món de la música a una edat tardana, als 17 anys, per
influència del seu germà. A casa seva tot era música durant aquella època, i
així des de llavors. Estudià varis anys del Pla d’estudis professionals de l’Aula de
Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu en la Factoria de Músics.
Ràpidamentt es va introduir en el món de la música en directa, món en el que
segueix a dia d’avui com a guitarrista de ENMéndez (cantant d’Ossifar) i en els
tributs “Ojos de serpiente” (Fito&Fitipaldis) i “Dirty Deeds” (AC/DC), entre
d’altres. A més, també acompanyo a Anegats i a Whole Lotta Band (tribut a
Led Zeppelin).
Sempre en paral·lel als concerts, s’ha dedicat des de jove a donar classes de guitarra, passant per
diferents escoles públiques i privades de Mallorca.

JOAN RIGO VIVANCOS

Nascut a Porreres l’any 1985. Estudià el grau professional de trompeta al
conservatori de música de les Illes Balears i seguidament el Grau superior al
mateix centre.
Com a intèrpret
ha tocat amb diversos grups d’arreu de l’illa com a
trompetista, com per exemple al grup de versions Pelucon Flowers (2006 – 2010),
l’Orquestra Galatzó (2016 – 2020) o la Banda de Son Rapinya al concert amb
Manolo Escobar (any 2011) i amb Francisco (l’any 2012). També ha tocat amb
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears (cursant el Grau Superior al
Conservatori) i amb la Banda Interna per tocar l’Òpera Aida al Teatre Principal
(any 2013 i any 2015).
És Sotsdirector de la Banda Filharmònica Porrerenca (2013 – 2014).
Compagina la seva vida d’intèrpret amb la tasca de professor de trompeta a l’Escola de Música i Dansa
d’Esporles des de l’any 2007 fins al dia d’avui i a les Escoles Municipals de Música de Porreres, Campos i
Montuïri amb la Cooperativa Art i Sons des de l’any 2011 fins a l’actualitat.

MIQUEL ÀNGEL TOMÀS

Nascut a Llucmajor comença els seus estudis de música a l´ escola de la Banda
de Llucmajor.
Després de finalitzar els estudis al Conservatori de Palma es trasllada a
Barcelona on finalitza el Grau Superior de Saxòfon al Conservatori Superior de
Barcelona.
Ha estat professor de les escoles de música de Inca, Manacor, Son Servera,
Capdepera, Ses Salines, Campos, Montuïri, Porreres i Llucmajor i al Conservatori
de Menorca i Palma.
Actualment és professor del Centre Integrat de música de Son Serra.
Ha format part de diferents bandes de Mallorca, de l´ Ensemble de Saxòfons de
Barcelona on ha actuat arreu de la geografia espanyola i França.
També ha actuat a alguna producció com el musical Grease.

PEP LLUIS VICTORY GARCIAS

(Palma 1963), śinicià amb la guitarra però al poc temps passà al baix elèctric,
que actualment alterna amb el contrabaix. Amb estudis de llenguatge musical i
piano al Conservatori Professional de Música de les Illes Balears, ha format part
de diferents grups musicals i col.laborat amb d́altres formacions, de forma
esporàdica.
Dins les primeres hi ha grups com “ĹOrquestrina d́Algaida, Rockaia, i les
orquestres de “Jimmo Croccetti” , Jaume Sureda i “OA Música”. .Actualment es
membre estable de “ŚArrual Jazz Mort”, i participa com convidat al “Miranda
Jazz Combo” a la vegada que amb algunes Bandes de Musica de Mallorca.-

11.Imatges I maqueta (adjuntat com arxiu)

12. Temps muntatge, desmuntatge i necessitat de camerinos
Temps de muntatge: 3 hores
Temps de desmuntatge: 40 minuts:
La prova de so es realitzarà sempre 90 minuts.
Demanam que a l’hora a la que es citi als músics el backline estigui situat segons el pla d’escenari (adjunt)
i totes ses línies revisades.
Demanam un lloc, backstage o camerí amb clau o seguretat per guardar els instruments i material de la
banda a disposar des de l’arribada de la banda a la prova de so fins al final del concert.

13. Repertori
Rehab
You know i’m no good
Me and mr. jones
Just Frieds
Back to black
Love is a losing game
Tears dry on their own
Wake up alone
Some unholy war
He can only hold her
Addicted
Valerie
Stronger than me
Will you still love me
I alguna sorpresa més…

14.Pressuposts

PRESSUPOST (Format Standard)
CAIXET

1950

DESPESES DRETS D!AUTOR

SUBTOTAL

1950

I.V.A

409,5

TOTAL

2359,5

PRESSUPOST (Gran Format)
CAIXET
DESPESES DE MATERIAL D’Il·LUMINACIÓ

1950
320

DESPESES DRETS D!AUTOR
ALTRES DESPESES (Tècnic)

200

SUBTOTAL

2470

I.V.A

518,7

TOTAL

2988,7

