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Sidral Brass Band, neix l’any 2011 d’entre vinyes i notes de metall.
Sorgeix de l’Alt Penedès però es disposa a portar la música i la força
a noves fronteres. 5 anys després, continua travessant fronteres,
físiques i emocionals.
La formen 12 músics: saxos, trompetes, trombó, guitarra, percussions,
tuba i l’energia i vitalitat d’un frontman esdevenen les condicions
perfectes per crear un ambient d’energia i vitalitat que deixarà empremta
per a tots els públics.
L’any 2013 explota i toca per tot els pobles de Catalunya, el 2014
es crea l’espectacle Red Red Wine, amb el qual es va més enllà de la
música i es basteix un espectacle amb coreografies, teatre de carrer,
gags i el vigor i empenta que ja té des del primer dia.

La Sidral atrapa el públic
per la música, el ritme, l’humor
i la força visual!

Red Red Wine ha arrencat a ballar gent d’arreu de Catalunya, Espanya
i l’estranger. Ritmes desenfrenats, balcànics, caribenys, funkies, amb
estructures jazzístiques i espais per a la improvisació es barregen
amb arranjaments propis i coreografies i gags originals.
Ja entrats al 2015, Red Red Wine es converteix, també, en espectacle
damunt de l’escenari i en recintes tancats. La Sidral s’adapta al nou
format, comença a investigar altres llenguatges i segueix avançant
en tots els aspectes. Sempre disposats a deixar-se la pell allà on van.
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El brindis que fa vibrar el públic,
que engega somriures,
les copes que xoquen
i la disbauxa en clau de vi.
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RED RED WINE A L’ESCENARI
És un concert en format escenari que compta amb les millors cartes
que pot jugar la Sidral: un còctel energètic d’identitat penedesenca
i bona música. L’espectacle recull el repertori clàssic de la banda
en què les coreografies, els gags i la rialla estan més que assegurats.
Red Red wine és el resultat de la feina de tots aquests anys, un pas
endavant portant a l’escena tot el treball, l’experiència i la trajectòria
que s’ha fet al carrer, on el públic segueix sent la peça indispensable.
En aquest show, el frontman assegura que no quedi ningú assegut
a la cadira, estableix un diàleg amb el públic en el qual la diversió
i el deixar-se anar són els protagonistes. Aquest és un concert fresc,
presentat en clau d’humor i dirigit a tot aquell que tingui ganes
de gaudir del joc i de la música sidralera en estat pur.

RED RED WINE AL CARRER

Per combatre el regne de l’avorrir-se,
gràcies a la música més embriagadora,
sensual i enèrgica.

Després d’un gran viatge per diferents racons de la península
i part de l’estranjer, la Sidral Brass Band es retroba i abraça
les seves arrels vitivinícoles. Red Red Wine al carrer, de la Sidral Brass
Band, fa un maridatge en què el vi, la música, l’humor i l’espectacle,
són els protagonistes que tenyiran els carrers i les plaçes de vermell
i negre, d’emoció, de ball i d’amor. Un espectacle on tothom tindrà
la possibilitat d’endur-se, amb ell, un tastet del Penedès multisensorial.
Tradició, música, acció i teatre ens faran viure una estona inoblidable
amb tota la família: coreografies excitants, tastets de vi, moments
absurds i un públic actiu ens regalaran moments màgics i irrepetibles.
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Red Red Wine
puja ben aviat al cap
deixa enrere la perspectiva
i et fa volar.

La Sidral Brass Band ofereix un espectacle diferent, explora nous
terrenys i llenguatges per tal d’enriquir i enriquir-se. S’experimenta amb
música i amb altres llenguatges: teatre, clown, ball i l’art del vi com a eix
central de l’acció.
A través del vi, la música i el ball, arriben emocions i sensacions fruit del
maridatge festiu que se suma a l’energia que la Sidral ja té. Regala un
glop de vida, un espai lúdic-sensorial i ple d’imatges, música i molta
música.
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FESTIVALS
• 19a Fira Mediterrània, Manresa. Octubre 2015
• Herbst-und Weinfest Radebeul, Dresden (Alemanya). Setembre 2015
• El Tingladu, Festival de música, Vilanova i la Geltrú. Juliol 2015
• Festival de teatre al carrer, Viladecans. Juliol 2015
• Fira de la Primavera de l’Hospitalet de Llobregat. Març 2015
• Festival Ple de Riure, el Masnou. Juliol 2014
• Fira del Vi. Rubí. Maig 2014
• Fira de la Cervesa Artesana, Sant Joan de Mediona. Agost 2014
• Fira de música al carrer, Vila-Seca. Maig 2014
• Festival Flors i Violes. Palafrugell. Maig 2014
• Concurso de Charangas, Terol. Maig 2014
• Fira Tàrrega, Teatre al carrer, Tàrrega. Setembre 2014
TELEVISIONS
• Programa Divendres de TV3. Novembre 2015
• Programa 48 horas con Mago Pop de Discovery Max. Maig 2015
• Programa La Sonora Tv3/33. Juny 2014
ESDEVENIMENTS I ALTRES
• Cosmocaixa, Aniversari Fundació “ La Tutela”, Barcelona. 2015
• I Sidralfest. Cal Bolet. Vilafranca del Penedès. 2015
• 20a Nit de l’empresari, Palau de Congressos, Barcelona. 2015
• Biennal d’art, Sant Pere de Riudebitlles. 2015
• Festa de final de formació. Presó els Lledoners, Manresa. 2015
• Teatre a l’escola. Calella 2015
• Dia internacional del Càncer de Mama, Vilafranca del Penedès. 2014
• La nit blanca a Port Aventura, Tarragona. 2014
• Festival Discoteca ROW, festa de clausura. Castelldefels. 2013
• XVI Cursa de Bombers. Barcelona. 2013
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Fitxa artística

Direcció artística
Joan Pascual
Xavi Silveira
Pere Gual
Trombó

Estudis musicals a l’Escola de
Música Mossèn Pla, grau mitjà
al Taller de Músics i estudis
superiors al Taller de Músics de
Barcelona. Formació en trombó,
guitarra clàssica i moderna, baix
i contrabaix. Músic de la Jove
Big Band del Taller de Músics i
professor a l’Escola de música
Mossèn Pla.
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Direcció Musical
Roger Martínez

Arranjaments
Pere Gual
Roger Martínez

Oriol Gallego
Guitarra

Adrià Ramon
Saxo tenor

Roger Martínez
Saxo alto

Joan Pascual
Showman

Esther Muñoz
Tuba

Estudis de guitarra clàssica i
moderna a l’Escola de Música
de Vilafranca del Penedès.
A continuació, aprenentatge
autodidacte fins l’actualitat.
Ha format part de grups com
AraÉsDemà (poemes musicats)
i en l’actualitat toca i compon
al grup KOP.

Estudis d’instrument al
conservatori M. Dolors Calvet i al
Taller de Músics de Barcelona.

Estudis musicals de grau mitjà i
superior al Taller de Músics com
a saxofonista i composició. Ha
fet classes amb Perico Sambeat,
Vicent Macian, David Pastor i
Gabriel Amargant. En l’actualitat
forma part de l’Original Jazz
Orchestra, Tak!, Izah i compta
amb un projecte propi anomenat
Roger Martínez Project.

Estudis teatrals i escènics a
El Timbal, Col·legi del Teatre
i Escuela de expresión Carme
Aymeriche. Ha fet seminaris amb
clowns com Alex Navarro, Eric
Davis, Jango Edwards, Sergi
Estebanell i Toti Toronell. Llarga
experiència amb produccions de
companyies com Teatro Tanquam,
Comediants, Teatro Trokomotxo,
Teatro Guasch, companyia
Co.LABse, etc.

Estudis musicals de violí al
conservatori i, posteriorment,
estudis superiors de tuba
al conservatori del Liceu de
Barcelona. Ha fet seminaris amb
tubistes de nivell internacional
com Sergio Villa, Alfonso Molla,
Bastien Baumet, etc. Ha treballat
sota la batuta de directors com
Gvoronkow, M. Valdivieso, S.
Brotons, etc. Ha participat en
enregistraments de Samantha de
Siena i grups de nivell nacional.

Ferran Remolar
Bombo
Estudis musicals autodidactes de
baix i de percussió. Ha participat
en seminaris d’expressió corporal,
de percussió corporal i de circ
com a malabarista i equilibrista.
Ha fet cursos de manipulació de
titelles i en l’actualitat forma part
del grup de titelles Cia. Unicorn.
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Sergi Torrents
Caixa

Nicolás Ramírez
Trompeta

Xavi Silveira
Showman

Albert Torrents
Saxo alto

Roger Vilà

Ángel Girón
Trompeta

Estudis musicals de bateria a
l’Escola Clau de sons (Vilafranca
del Penedès), Conservatori
Maria Dolors Calvet, grau mitjà
i superior de música moderna al
Taller de Músics de Barcelona.
Forma part de la Jove Big Band
Taller de Músics i és professor
de bateria a l’Escola Municipal
de Música de Sant Quintí de
Mediona.

Integrador Social. Percussionista
en diverses formacions llatines.
Estudis musicals al Conservatori
Maria Dolors Calvet. Membre
fundador del grup de rumba
catalana Derrumband amb el
qual ha viatjat per Argentina, la
Xina, Alemanya, i arreu de l’estat
espanyol. Soci i activista de Forcat
(Foment de la Rumba Catalana),
exportant i donant a conèixer la
rumba catalana arreu del món.
Actualment, també, membre de la
Big Band Jazz Music Dolors Calvet.

Estudis musicals de piano, més
endavant s'interessa pels malabars,
les arts escènciques i forma la
companyia de teatre, circ i ombres
In-Graviti. Cursa a l'escola juvenil
de circ a l'Ataneu Popular de 9
barris i comença a fer espectacles
al carrer per europa. Es forma
també a l'International Clown
School Eric de Bont i als seminaris
del festival de clown d'Evora amb
Jef Johnson i Johny Melville.

Estudis de saxòfon clàssic i
modern, percussió llatina i
bateria al Conservatori de
música d’Igualada. Filòleg català
i gestor cultural graduat a la
Universitat de Barcelona. En
l’actualitat, continua la formació
d’instrument amb Guim GarciaBalasch (saxo) i Alcides Rodriguez
(percussió i bateria). Professor
de saxòfon i bateria de l’Escola
Municipal de Música de Sant
Quintí de Mediona.

Des de ben petit comença amb
classes de bateria i percussió i es
forma de manera autodidacta.
Com a bateria ha tocat amb
grups de tributs, com el tribut a
Rage Against de Machine (RATM
Project). Com a percussionista
ha estat en batucades de samba
i ritmes llatins. En l’actualitat,
rep formació particular en percussió.

Percussió

Estudis musicals de grau
mitjà de trompeta clàssica al
Conservatorio Profesional de
Música Tomás de Torrejón y
Velasco, d’Albacete. Estudis
superiors al Conservatori superior
de música Salvador Seguí, de
Castelló de la Plana. Màster
en musicoteràpia a l’Instituto
Superior de Estudios Psicológicos
(ISEP), a Madrid. Estudis de
música moderna al Taller de
Músics de Barcelona. Professor a
l’Escola Pia de Terrassa i de l’Espai
Sènior del Taller de Músics.
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Venda i contacte
sidralbrassband@gmail.com
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