Nits
d’Emocions
2018

Music, food
& drinks

Benvinguts
a la IV edició
de les Nits
d’Emocions
Viu els millors concerts sota les estrelles
en un entorn únic al Maresme
Quan?
Cada dissabte d’estiu a la nit,
del 23 de juny a l’1 de setembre
On?
A la terrassa del Restaurant d’Emocions
Plaça Can Nolla 1, Vilassar de Dalt

23
JUNY

Revetlla
Sant Joan
Menú especial
59€ per persona

Focs artificials
Música en directe i ball
amb Los Pasantes
Informació del grup a la pàgina 15

No t’ho pots perdre!

Reserva la teva taula al telèfon 937 539 347 · aforam ent limitat

Amadeu Casas
Quartet

Blues

FLAMENC & JAZZ ÈTNIC

Paula Domínguez
Veu
Matias Míguez
Baix
Vicenç Solsona
Guitarra
L.Alfonso Guerra
Percussió

Amadeu Casas
Veu i Guitarra
Fernando Tejero
Teclats
Matias Miguez
Baix elèctric
Salvador Toscano
Bateria

30
JUNY
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Aire

07
JULIOL

5

Amadeu Casas un dels referents ineludible a l’hora de
parlar del blues a casa nostra. Quan el blues local
donava els seus primers passos, Amadeu Casas va ser un
dels precursors d’aquest estil musical. No és casualitat
que la seva empremta musical compta amb un lloc
destacat en l’escena local catalana.
La proposta en format quartet, repassarà la seva
discografia sense oblidar els mestres del gènere.

Aire és un projecte en el qual es barregen les diverses
tendències i influències dels seus integrants. En el seu
primer treball discogràfic “Cachitos de papel” podem
trobar diferents estils com: el flamenc, el soul, el jazz i la
música llatina; tots ells barrejats d’una manera exquisida
que conflueixen i creen la sonoritat d’Aire. Si unim això al
costat de la seva posada en escena, energètica alhora que
envolupant, fan d’aquest grup un èxit garantit.

Gaudeix del concert amb
un Gintònic de Gin Mare

Gaudeix del concert amb una
Batida Capucana de Sabors
Reserva la teva
taula 937 539 347

Tori Sparks

ROCK & Blues

Tori Sparks
Veu
Javi Garcia
Percussió
Ramon Vague
Baix
Joan Hernandez
Guitarra Elèctrica
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Fa sis anys la reconeguda cantautora americana Tori
Sparks va canviar Nashville, Tennessee per Barcelona.
El seu cinquè disc “El Mar” va ser una col·laboració amb
músics de Barcelona. Ara la banda ha tornat a l’estudi per
gravar el seu segon disc junts, “La Huerta”. Amb aquest
disc desenvolupen un espectre de colors musicals que empeny el so del grup encara més enllà de la seva ja atrevida
fusió d’estils. Des de llavors han actuat en Late Motiv amb
Andreu Buenafuente. Els Concerts de Ràdio3, així com
gairebé tots els programes importants de televisió i ràdio
en la península Ibèrica.
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Gaudeix del concert
amb un Nikka Sour

Respecte per l'Essència
www.juveycamps.com

Alma de
Boquerón
Jordi Nacenta
Veu i guitarra
Carlos Mendoza
Cors i guitarra
Willbert Álvarez
Cors i guitarra
David Antonín
Cors i calaix
Jorge Satorres
Baix
Miki Ortilles
Percussió

rUMBA CATALANA

21
JULIOL
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Idea Música
Gerard Heredia
Guitarra i veu
Nina de Ferrater
Veu
Dani Quintana
Guitarra elèctrica
Gabriel Porcel
Teclat
Albert Riu
Bateria
Didac Barrosso
Baix
Fran Torrella
Saxo

rock català

28
JULIOL
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Banda formada per músics molt dispars que es troben en
la rumba, el folk, el flamenc i el country i no es posen cap
barrera o prejudici a l’hora de combinar tots aquests gèneres en les seves cançons. Per això la seva música sona
fresca, fa olor de rumba del carrer de la Cera o la Plaça
Raspall, però envernissada amb acords, cors i sonoritats que creuen el gran oceà finals de rodes d’acords que
tenen el pòsit romàntic del bolero, cors sortits d’un tango,
matisos llatins i tot això amanint unes lletres impregnades
d’humor, ganxos melòdics i tendresa que descriuen una
manera pròpia d’entendre la vida, l’amor i els petits accidents que ens emboliquen en el dia a dia.

Idea Música són un grup sabadellenc format per set
músics que ens presenten el seu disc “A flor de pell”.
Viatjant amb l’estil musical del pop-rock més renovat i
fresc, amb les seves cançons volen tornar una mica als
orígens de les bandes de rock català, com ara Sau, Sopa
de Cabra, Lax’n’Busto... però amb una sonoritat renovada, captant l’essència de l’època actual i marcant un estil
propi dins dels paràmetres del pop i el rock. El seu debut
discogràfic recull vivències, formes d’encarar la vida, reflexions i molts sentiments. Un cant a la vida i l’amor, que
és el que li dóna sentit. És per això que l’han titulat “A flor
de pell”. El disc combina sensibilitat i frescor.

Gaudeix del concert amb
un Spritz de Juvé &Camps

Gaudeix del concert
amb una Cervesa Inedit
Reserva la teva
taula 937 539 347

The Ramblers

soul, jazz & r&b

Jonathan Herrero
Veu i guitarra
Fernando Tejero
Teclat
Matias Míguez
Baix
Anton Jarl
Bateria

04
AGOST
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The Ramblers és un quartet de Soul/Jazz/Rhythm and
Blues amb influència d’autors com Els McCann o Ramsey Lewis. La potent veu de Jonathan Herrero (A Contra
Blues) es troba amb un so d’època on brilla en totes les
seves capacitats. Els Membres de The Ramblers actuen
acompanyant a grans artistes de l’escena com Dani Nel·lo
o Macaco entre uns altres. Des de 2015 conformen aquest
projecte on han trobat la profunditat de l’estil Rhythm and
Blues que arriba des dels anys 50 fins als nostres dies de
la mà dels seus clàssics i alguns originals escrits per la
banda que aquest any presenten el seu primer EP anomenat “Let it Go”.

Gaudeix del concert
amb un Torres Mule 15

Scarlets

soul & r&b

Lyona Marti
Veu
Ivet Vidal
Veu
Brigitte Emaga
Veu
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Scarlets és un trio femení de soul barceloní format el
2016. Darrere el seu talent vocal es troba una àmplia
experiència a dalt els escenaris. Scarlets es caracteritzen
per la unió de tres potents veus d’ànima negra amb molta
personalitat, per una estètica impactant i un show en viu
que ens recorda a artistes com The Supremes, Destiny’s
Child o TLC.

Gaudeix del concert
amb una Pinya Agavera

Sweet Marta
& The Blues
Shakers
Sweet Marta
Veu i harmònica
Johnny Bigstone
Guitarra
Little Jordi
Baix
Eduardo Neto
Bateria

Blues
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Sweet Marta & The Blues Shakers està format per Sweet
Marta a la veu i a l’harmònica (a destacar per ser l’única
dona harmonicista en el nostre panorama masculí de
l’harmònica de blues) i els Blues Shakers d’àmplia trajectòria musical cadascun d’ells i que sens dubte podríem dir
que junts, Sweet Marta & The Blues Shakers sonen com
una autèntica locomotora del blues. Amb dos àlbums al carrer “Come Love” i “Hoodoo Girl Blues” aquesta formació
està demostrant que les arrels del blues segueixen vives
interpretant artistes com George Harmonica Smith, Koko
Taylor, Bobby Blue Bland i Junior Wells entre altres,
i actualment també afegint temes propis al seu repertori.

Gaudeix del concert
amb un “Mojiterráneo”
Reserva la teva
taula 937 539 347

Port Vell

HAVANERES

Julià Martínez
Tenor i guitarra
Laia Tallet
Soprano
Xavier Tallet
Veu baixa i direcció
Denis Serrano
Acordió

Los Pasantes

pop & rock

Lluís Barbero
Guitarra i veus
Carles Fonollosa
Guitarra i veus
Gerard Huguet
Baix i veus
Juanito Linares
Bateria i veus

25
AGOST
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Port Vell neix a Barcelona el desembre de l’any 1995,
fruit de les inquietuds d’un grup de cantaires d’altres
formacions. Ja des del principi desenvolupen el seu propi
estil: un estil fresc basat en les harmonitzacions vocals i
un acompanyament musical ric i elaborat. El seu repertori
està format per havanes clàssiques, modernes i pròpies,
valsos mariners, balades i cançó catalana...
Durant les diferents etapes del grup, s’han enregistrat 3
discs i un DVD i ha participat en la Cantada d’Havaneres
de Calella de Palafrugell,

Gaudeix del concert
amb un Rom Cremat
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Com ja és tradició el grup que obre per Sant Joan, tanca
el cicle de concerts de les Nits d’Emocions.
Los Pasantes, amb més de 800 actuacions al seu haver,
són habituals de l’escena musical del nostre país. En el seu
repertori trobaràs el millor de la música pop/rock en general, amb unes interpretacions elegants però a la vegada
enèrgiques. Podràs escoltar els clàssics dels 60, 70, 80...
totes versions de cançons conegudes, des dels Fórmula V,
fins Los Bravos passant pels Secretos, temes de La Movida, Sopa de Cabra; The Beatles... Han estat convidats en
diverses ocasions al Liverpool Beatles Convention,
havent assolit gran èxit.

Gaudeix del concert
amb una Caipirinha
de Cachaça Capucana

SH PPING
NIGHT
Avui obrim la botiga
fins a les 12 de la nit
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