
+ INFO: JAZZVOYEURFESTIVAL.ES

http://WWW.JAZZVOYEURFESTIVAL.ES


15ª EDICIÓ JAZZ VOYEUR FESTIVAL
LA BONA MÚSICA NO TÉ DATA DE CADUCITAT
Jazz Voyeur Festival compleix quinze anys presentant a Mallorca el millor Jazz del món
Els pròxims mesos de novembre i desembre començarà la XV edició del Jazz Voyeur Festival i ens sembla un bon moment per a 
fer una reflexió sobre el realitzat fins ara i sobre el futur d’un projecte independent en un mercat altament volàtil i canviant.

Jazz Voyeur Festival al llarg d’aquest llarg camí, ha pogut portar a la nostra illa a increïbles músics internacionals. Citaré, en 
primer lloc, als quals ja no estan amb nosaltres: McCoy Tyner, Charnett Moffett, Pedro Iturralde, Lee Konitz, Bebo Valdés, Cachao, 
Michael Brecker, Charlie Haden y Chick Corea.

Maceo Parker, Paquito D’Rivera, Joshua Redman, Ron Carter, Eddie Palmieri, Dave Holland, Tom Harrell, Bill Evans, Madeleine 
Peyroux, Richard Bona, Kenny Garrett, Dave Douglas, Gloria Gaynor, Buena Vista Social Club, Chucho Valdés, George Benson, 
Herbie Hancock, Larry Carlton, Kenny Barron, The Blues Brothers, Charles Lloyd, Brad Mehldau, i molts altres també han 
estat part d’aquesta aventura al costat dels millors artistes del jazz nacional i local. Amb tots hem celebrat a les sales més 
prestigioses de l’illa nits inoblidables.

En aquesta nova edició ens enfrontem als reptes del món postpandèmic, on el jazz es torna més nòmada que mai. Viatjar és per 
als músics el treball, tocar el premi. Vagar i viatjar entre aeroports, ciutats i continents és part del procés dels músics de jazz 
que intenten obrir-se pas enmig del caos i les dificultats de la crisi que assota amb força en aquests primers anys del segle XXI 
en la major part del globus terraqüi.

Gràcies a aquesta perseverança l’energia del jazz, continua articulant-se amb els gèneres musicals emergents (trap, hip-hop, 
rap, etc. ). Els nous intèrprets creen formes personals vinculades a una mescla única de tots els estils jazzístics coneguts, usant 
la improvisació amb formes més clares i estrictes de les músiques del món, el folklore o la música pop.

Per molt variat que se’ns presenta l’actual panorama del Jazz, els elements fonamentals que uneixen i defineixen aquesta 
música són i han estat sempre: la improvisació unida al “beat” i el swing, recreats cada nit pels intèrprets a base de talent, 
originalitat i amb una postura en gran part no comercial.

Aquest esperit serà present en aquesta nova edició, on no podem predir el futur del jazz, ni saber cap a on evolucionaran els 
seus múltiples estils, però sens dubte és el moment en el qual els músics més joves han de prendre el relleu generacional, les 
grans llegendes ja no estan amb nosaltres o bé ja no fan més gires internacionals, aquesta és la realitat. 

En aquesta línia i sempre buscant la diversitat d’estils hem dissenyat una programació internacional de primer nivell, amb 
artistes que mai ens han visitat, una àmplia participació d’artistes locals que actuaran com a convidats en cadascun dels 
concerts, una nova Big Band formada pels joves engrescats del Conservatori Superior de les Illes Balears, un cicle de Cinema 
Jazz dedicat a les grans Dames del Jazz amb dones com Aretha Franklin i Billie Holiday que van obrir camí perquè elles també 
fossin protagonistes en el difícil món del racisme i la misogínia nord-americana.

Paràgraf a part es mereixen les activitats acadèmiques. Per al JVF el tema de l’educació és fonamental i pretenem no ser 
solament un projecte d’entreteniment sinó també una plataforma de formació per a tots els joves estudiants, músics i públic en 
general amants d’aquesta música. Preferim no fer concerts gratuïts, ja n’hi ha molts a Mallorca, sinó que busquem desenvolupar 
un cicle de Màster Classes obertes a tot el públic.

Agraïments als nostres col·laboradors i ...
Llarga vida al Jazz!

Roberto Menéndez
Director Jazz Voyeur Festival 





PROGRAMACIÓ CONCERTS 

04 DE NOVEMBRE
TRUI TEATRE
21 hores

CONCERT INAUGURAL
CARMEN LINARES

CARMEN LINARES
PREMI PRINCESA D’ASTÚRIES DE LES ARTS 2022 

+ MARIA DEL MAR BONET
     ARTISTA CONVIDADA 
+ SAXOLEÁ

LLEGENDA DEL FLAMENC

Pertany a la millor generació del flamenc al costat de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Enrique Morente, José Mercé i Tomatito. 
Carmen Linares està reconeguda com una llegenda viva del flamenc.

Discografia històrica: El seu primer àlbum data de 1971 al costat del mestre Juan Habichuela. En solitari ha gravat una dotzena de 
discos. Projectes reconeguts com a referències màximes per al gènere com a “Antologia de la dona en el cant” acompanyada per Moraito, 
Vicente Amigo, Tomatito i Pepe Habichuela i la seva trilogia homenatge als nostres poetes “Cançons Populars de Lorca”, “Arrels i Ales” i 
“Vers a Vers”. Entre les seves col·laboracions discogràfiques destaquen temes memorables a duo amb Miguel Poveda, Joan Manuel Serrat, 
Manolo Sanlúcar i Pitingo.

Al llarg de 40 anys de flamenc ha actuat en escenaris de tot el món com Carnegie Hall (Nova York), Cité de la Musique (París), Opera 
House (Sidney), Shinjuku Bunka Center (Tòquio), Teatro Colón (Buenos Aires), Barbican Center (Londres) i Royal Opera (Oslo). 

Carmen Linares és l’única dona de l’art flamenc guanyadora d’un Premi Nacional de Música (2001). També ha estat reconeguda amb la 
Medalla de Belles arts (2006), Medalla de Plata d’Andalusia (1998), tres premis a Millor Album Flamenc (2008, 2011, 2018), Nominació als 
Grammy Llatins (2002) i Nominació a Premis Goya (2019). Aquest any 2022 ha estat guardonada amb el Premi Princesa d’Astúries 
de les Arts. 

Aquesta temporada ens presenta “Cantaora: 40 anys de Flamenc”. La cantaora més important del flamenc actual ens 
presenta un espectacle únic amb les cançons més importants de la seva vida artística.



PROGRAMACIÓ CONCERTS 
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TRUI TEATRE
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CONCERT INAUGURAL
CARMEN LINARES

CARMEN LINARES

+ MARIA DEL MAR BONET
     ARTISTA CONVIDADA 
+ SAXOLEÁ

LLEGENDA DEL FLAMENC

Pertany a la millor generació del flamenc al costat de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Enrique Morente, José Mercé i 
Tomatito. Carmen Linares està reconeguda com una llegenda viva del flamenc.

Discografia històrica: El seu primer àlbum data de 1971 al costat del mestre Juan Habichuela. En solitari ha gravat 
una dotzena de discos. Projectes reconeguts com a referències màximes per al gènere com a “Antologia de la dona en el cant” 
acompanyada per Moraito, Vicente Amigo, Tomatito i Pepe Habichuela i la seva trilogia homenatge als nostres poetes “Cançons 
Populars de Lorca”, “Arrels i Ales” i “Vers a Vers”. Entre les seves col·laboracions discogràfiques destaquen temes memorables a 
duo amb Miguel Poveda, Joan Manuel Serrat, Manolo Sanlúcar i Pitingo.

Al llarg de 40 anys de flamenc ha actuat en escenaris de tot el món com Carnegie Hall (Nova York), Cité de la Musique 
(París), Opera House (Sidney), Shinjuku Bunka Center (Tòquio), Teatro Colón (Buenos Aires), Barbican Center (Londres) i Royal 
Opera (Oslo). 

Carmen Linares és l’única dona de l’art flamenc guanyadora d’un Premi Nacional de Música (2001). També ha estat reconeguda 
amb la Medalla de Belles arts (2006), Medalla de Plata d’Andalusia (1998), tres premis a Millor Album Flamenc (2008, 2011, 2018), 
Nominació als Grammy Llatins (2002) i Nominació a Premis Goya (2019). Aquest any 2022 ha estat guardonada amb el 
Premi Princesa d’Astúries de les Arts. 

Aquesta temporada ens presenta “Cantaora: 40 anys de Flamenc”. La cantaora més important del flamenc 
actual ens presenta un espectacle únic amb les cançons més importants de la seva vida artística.

PROGRAMACIÓ CONCERTS 
MARIA DEL MAR
BONET
ARTISTA CONVIDADA

SAXOLEÁ

El concert inaugural de la quinzena edició del Jazz Voyeur Festival 
compta amb una invitada d’honor. Maria del Mar Bonet amb més 
de cinquanta anys en els escenaris, és una de les grans veus de 
referència de la cançó en el món. El Mediterrani ha estat sempre el 
punt de referència en la seva vida artística i personal, considerant-
lo la seva font d’inspiració. Ha passejat pel món sencer la seva 
música en la seva llengua, col·laborant amb desenes d’artistes i 
estils.

Cants de Llevant i soleares de Triana interpretats amb una 
orquestració que afegeix, com a element innovador, el so del 
saxo. 

Aquest projecte ha estat desenvolupat durant un període de tres anys per 
Gautama del Campo i un grup de músics de reconeguda reputació en el 
món del flamenc i del jazz per a ser presentat al Festival Internacional del 
Cante de las Minas de La Unión, i obtengueren el reconeixement del jurat, 
que el guardonà amb el primer Premio Filón al millor instrumentista de 
flamenc de 2015. 

Saxoleá ha traçat un pont imaginari entre el flamenc, el jazz 
i altres músiques d’arrel. La sonoritat càlida del saxo, la manera de 
fondre els sons a manera de glissando, carregats d’emoció, unit a una 
gran sensibilitat expressiva a l’hora d’interpretar captiven l’espectador. La 
formació està composada per sons de tall essencialment flamenc com la 
guitarra el cajón i el cante hondo, juntament amb d’altres que hi afegeixen 
clars elements de fusió amb altres músiques, com el saxo alt i el contrabaix. 
La seva experiència compta ja amb un important recorregut, 
que inclou el seu pas per diferents festivals internacionals 
com el New Music Seminar de New York (USA), Womad de Bristol (UK), 
Jazz Rally de Düsseldorf, Festival de Jazz de San Luis (Senegal), Womad de 
Cáceres, Festival de Argel i un llarg etcètera.

ARTISTA
BALEAR

ARTISTA
BALEAR
MALLORCA

FORMENTERA



PROGRAMACIÓ CONCERTS 

10 DE NOVEMBRE
AUDITORI DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE LES ILLES BALEARS 
21 hores

BILL EVANS,
NIELS LAN DOKY, 
DARRYL JONES & 
HARVEY MASON

BILL EVANS, NIELS LAN DOKY, DARRYL JONES & HARVEY MASON
JAZZ/TAKES SUPERGROUP

JAZZ/TAKES SUPERGROUP

+ BIG BAND DEL CONSERVATORI 
SUPERIOR DE MÚSICA DE LES 
ILLES BALEARS

Jazz/Takes Supergroup és una superbanda formada per 4 noms molt importants a nivell mundial: Bill Evans, Niels Lan 
Doky, Darryl Jones & Harvey Mason 

Aquesta tardor de 2022, el Col·lectiu de Jazz Internacional Niels Lan Doky estrena el seu nou projecte titulat el SUPERGRUP JAZZ/TAKES. 
Quatre músics llegendaris s’embarcaran en un viatge musical basat en un dels conceptes més exitosos de la sèrie de concerts Jazz/Takes. 

Tot i que la tasca creativa de Jazz/Takes és complexa, el concepte és simple: interpretar els cànons dels gèneres ben 
establerts de la música contemporània a través de la lent del jazz. El SUPERGRUP JAZZ/TAKES toca una barreja de les seves pròpies 
composicions originals i interpretacions de jazz de cançons emblemàtiques de gèneres com ara 90s Grunge (Pearl Jam, Soundgarden, Alice 
In Chains, Nirvana, Soundgarden), 70s Disco (Chic, Abba, Sister Sledge), French Electronic (David Guetta), Heavy Metal (Metallica), 90s Hip 
Hop (Nas, Notorious B.I.G., A Tribe Called Quest), 70s NY Post Punk (Television, Patti Smith, The Ramones), 80s UK New Wave (New Order) i 
més. 

Ara, per primera vegada, el SUPERGRUP JAZZ/TAKES portarà aquest projecte a Mallorca. 



PROGRAMACIÓ CONCERTS 

04 DE NOVEMBRE
TRUI TEATRE
21 hores

CONCERT INAUGURAL
CARMEN LINARES

CARMEN LINARES

+ MARIA DEL MAR BONET
     ARTISTA CONVIDADA 
+ SAXOLEÁ

LLEGENDA DEL FLAMENC

Pertany a la millor generació del flamenc al costat de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Enrique Morente, José Mercé i 
Tomatito. Carmen Linares està reconeguda com una llegenda viva del flamenc.

Discografia històrica: El seu primer àlbum data de 1971 al costat del mestre Juan Habichuela. En solitari ha gravat 
una dotzena de discos. Projectes reconeguts com a referències màximes per al gènere com a “Antologia de la dona en el cant” 
acompanyada per Moraito, Vicente Amigo, Tomatito i Pepe Habichuela i la seva trilogia homenatge als nostres poetes “Cançons 
Populars de Lorca”, “Arrels i Ales” i “Vers a Vers”. Entre les seves col·laboracions discogràfiques destaquen temes memorables a 
duo amb Miguel Poveda, Joan Manuel Serrat, Manolo Sanlúcar i Pitingo.

Al llarg de 40 anys de flamenc ha actuat en escenaris de tot el món com Carnegie Hall (Nova York), Cité de la Musique 
(París), Opera House (Sidney), Shinjuku Bunka Center (Tòquio), Teatro Colón (Buenos Aires), Barbican Center (Londres) i Royal 
Opera (Oslo). 

Carmen Linares és l’única dona de l’art flamenc guanyadora d’un Premi Nacional de Música (2001). També ha estat reconeguda 
amb la Medalla de Belles arts (2006), Medalla de Plata d’Andalusia (1998), tres premis a Millor Album Flamenc (2008, 2011, 2018), 
Nominació als Grammy Llatins (2002) i Nominació a Premis Goya (2019). Aquest any 2022 ha estat guardonada amb el 
Premi Princesa d’Astúries de les Arts. 

Aquesta temporada ens presenta “Cantaora: 40 anys de Flamenc”. La cantaora més important del flamenc 
actual ens presenta un espectacle únic amb les cançons més importants de la seva vida artística.

PROGRAMACIÓ CONCERTS 
BIG BAND DEL 
CONSERVATORI 
SUPERIOR DE MÚSICA 
DE LES ILLES BALEARS
DIRIGIDA PER TONI CUENCA

TONI CUENCA
DIRECCIÓ MUSICAL

La Big Band del CSMIB, formació de gran format dedicada 
a la música jazz

La Big Band del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears 
us convida a un viatge en el temps i gaudir de la música alegre i 
vital que, tot i el pas dels anys, continua impactant i sorprenent 
com ho feia en el passat.

El Conservatori Superior de Música dels Illes Balears és una institució pública dedicada a l’estudi i la difusió de la cultura 
musical. Composició, interpretació (clàssica i jazz), musicologia i pedagogia són les especialitats que se poden cursar en 
aquest centre. Aquests estudis són equivalents, amb caràcter general, als graus universitaris.

Un dels aspectes més atractius per a l’alumnat del Conservatori és l’oportunitat de viure l’experiència de formar part de l’Orquestra Simfònica 
del CSMIB. Durant aquests períodes acadèmics, els estudiants, sota la batuta de directors de reconegut prestigi nacional i internacional, 
aborden les grans obres del repertori simfònic i cambrístic. Tots els stages acaben amb un concert on el alumnes comparteixen escenari amb 
directors i solistes de rellevant trajectòria. El departament de Jazz i Música Moderna també compta amb els seus propis stages, on la Big Band 
del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears és la gran protagonista. 

Director, compositor, productor i baixista, Toni Cuenca desenvolupa la 
seva activitat en el món de la música clàssica i també en el del jazz, 
col·laborant i treballant en conjunt amb multitud de músics de renom 
internacional.

FORMACIÓ
ARTÍSTICA
BALEAR
MALLORCA

ARTISTA
BALEAR
MALLORCA



PROGRAMACIÓ CONCERTS 

17 DE NOVEMBRE
TRUI TEATRE
21 hores

GONZALO RUBALCABA
& CHANO DOMíNGUEZ

GONZALO RUBALCABA & CHANO DOMÍNGUEZ DUO

+ ANTÓN CORTÉS TRÍO

Gonzalo Rubalcaba i Chano Domínguez s’han reunit per formar un duo espectacular. La fusió d’aquests dos artistes 
famosos reuneix dues llengües musicals pioneres. Les arrels cubanes de Rubalcaba són barrejades amb les Domínguez arrelades 
al flamenc i al jazz. Els dos músics portaran un sol groove a l’escenari amb abundants quantitats d’energia. Les melodies d’origen flamenc i cubà 
s’entrellacen per crear un espectacle pels enamorats del jazz.

La música del pianista Gonzalo Rubalcaba és una potent barreja de jazz cubà i americà. Els seus sons d’estil tant melodic com rítmic estan plens 
d’influències excitants i intrigants. Interpreta jazz, música clàssica, així com música de la seva Cuba natal. Amb setze nominacions als Grammy 
i guardonat amb quatre premis Grammy, Gonzalo Rubalcaba és sense cap dubte un referente en l’actual món del jazz. En qualsevol llenguatge 
que treballa, les creacions musicals de Rubalcaba són melodioses, rítmiques i emocionants. El pianista excepcional Gonzalo Rubalcaba 
nascut el 1963 a l’Havana postrevolucionària s’ha convertit en una veritable icona en el món modern del Jazz. L’acompanya 
en aquest duet Chano Domínguez; és un dels músics de jazz més cèlebres del flamenc i ha aconseguit una integració inusual entre els ritmes i els 
llenguatges del jazz i el flamenc. Toca tangos, tanguillos, bulerías, fandangos, etc. al piano respectant la tradicional estructura del jazz. Avui en 
dia Chano Domínguez és un dels músics més demandats de tota l’escena musical, en qualsevol gènere musical. 



PROGRAMACIÓ CONCERTS 

04 DE NOVEMBRE
TRUI TEATRE
21 hores

CONCERT INAUGURAL
CARMEN LINARES

CARMEN LINARES

+ MARIA DEL MAR BONET
     ARTISTA CONVIDADA 
+ SAXOLEÁ

LLEGENDA DEL FLAMENC

PROGRAMACIÓ CONCERTS 
ANTÓN CORTÉS
TRÍO

ELENC:
Antón Cortés – Piano
Toni Cuenca – Baix
Benji Habichuela - Percussió

“Soniquete”, espectacle del pianista flamenc Antón Cortés

“SONIQUETE” és la posada en escena d’obres de Paco de 
Lucía, Sabicas o Moraíto adaptades totes elles a piano per 
Antón Cortés, a més d’alguna composició pròpia. Des de l’afició i 
l’amor al flamenc i als seus ‘Mestres’ el jove pianista vol mostrar 
tota la seva essència i l’aprenentatge diari que obté de cadascun 
d’ells. El que aquests ‘Mestres’ li fan sentir expressat a través de les 
seves mans. 

Antón Cortés Marín va néixer a Palma l’any 2007. Amb 8 
anys i a manera de joc va començar a experimentar amb un teclat. 
De formació autodidàctica, prenent com a referència als grans 
mestres del flamenc ha anat desenvolupant i perfeccionant la seva 
pròpia personalitat dins del piano flamenc. A més, Antón compta 
amb composicions pròpies. 

El 2017, amb 10 anys, va ser el guanyador de “Mallorca Talent” i dos 
anys després, l’any 2019, va resultar guardonat amb el premi artista 
revelació del “Festival Internacional Film Infest”. L’any 2020 va ser 
passi d’or i semifinalista de “Got Talent Espanya”. També va ser 
finalista en el Concurs Internacional del Cante de les Minas 2021. 
Malgrat la seva joventut ha compartit escenari amb artistes de la 
talla de Pitingo, Duquende o Jorge Pardo.

ARTISTA
BALEAR
MALLORCA



PROGRAMACIÓ CONCERTS 

07 DE DESEMBRE
TRUI TEATRE
21 hores

CONCERT DE CLAUSURA
BLACK HERITAGE 
CHOIR

AMAZING GRACE
A GOSPEL CELEBRATION TO ARETHA FRANKLIN

AMAZING GRACE -
A GOSPEL CELEBRATION
TO ARETHA FRANKLIN

+ MALLORCA GOSPEL
     CHOIR

‘Amazing Grace. A Gospel Celebration to Aretha Franklin’ commemora, en el seu cinquanta aniversari, un dels enregistraments que més ha 
influït, i continua fent-ho, en els estàndards d’interpretació de la música afroamericana. 

Aquesta producció, que presenta íntegrament les cançons del LP original i alguns hits d’Aretha Franklin, no hagués 
estat possible sense la participació apassionada dels protagonistes d’aquesta història: The Black Heritage Choir, una 
selecció de cantants de Mississipí Mass Choir, que sota la direcció musical de Jerry Calvin Smith, organista de la Grater Fairview 
Missionary Baptist Church, professor de la Jackson State University i pianista de la gran coral de l’estat de Mississipí, portaran de tornada 
a Europa el so del Gospel, aterrant a Mallorca en dates prenadalenques. 

Aretha Franklin va gravar Amazing Grace en el cor negre de Los Angeles fa cinquanta anys. El 13 i el 14 de gener de 1972, en una petita església 
del barri de Watts, la New Temple Missionary Baptist Church, va tornar a ser la filla del predicador i va deixar per a la història del Gospel, 
amb la col·laboració de James Cleveland i la coral Southern California Community Choir, el seu disc més venut. Entre l’expectant audiència 
de fans del barri i un grapat de hipsters californians brillaven algunes estrelles de l’Amèrica negra i una llegenda del rock internacional que 
encara no sabia que era immortal. Clara Ward, una de les grans influències d’Aretha i fundadora de les Famous Ward Singers; el Reverend 
CL Franklin, l’home amb la veu d’un milió de dòlars, pare de la Reina del Soul i principal suport de Martin Luther King; i un joveníssim Mick 
Jagger, que sempre va reconèixer el seu deute amb generacions de bluesmen i músics anònims.

L’espectacle Amazing Grace té un ressò de la màgia que només poden tenir els concerts en directe, fets de calor, 
d’humanitat i d’alegria. És també un cant de nostàlgia pels bons vells temps i una emotiva reivindicació dels homes i 
dones que van fer possible des de les esglésies negres dels Estats Units la cultura del Gospel.



PROGRAMACIÓ CONCERTS 
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CARMEN LINARES

+ MARIA DEL MAR BONET
     ARTISTA CONVIDADA 
+ SAXOLEÁ

LLEGENDA DEL FLAMENC

PROGRAMACIÓ CONCERTS 
MALLORCA
GOSPEL CHOIR
Mallorca Gospel Choir neix de la combinació de veus de més de 10 nacionalitats diferents que s’uneixen per a fer des del Gospel espiritual 
més tradicional fins a la majestuositat del Gospel modern combinat amb cançons conegudes de soul i rock per a crear un espectacle 
complet, variat i sobretot ple d’energia. Amb un repertori que passa per artistes com Beyonce o Marvin Gayve, així com a cançons del més 
pur estil Americà de les Esglésies de Harlem. 

FORMACIÓ
ARTÍSTICA
BALEAR
MALLORCA



CICLES DE MÚSICA I CINEMA
15è JAZZ VOYEUR FESTIVAL

22 DE NOVEMBRE
Teatre Municipal Catalina Valls
21 hores

ELS ESTATS UNITS 
CONTRA BILLIE HOLIDAY

Els afroamericans van trobar en el jazz una manera de viure i en el cinema un mecanisme per a la seva difusió. El jazz no sols era espectacle, sinó 
també la possibilitat de mostrar-li al món la vida quotidiana del poble afro, les lluites dels seus grans cantants contra la discriminació de Hollywood 
que no tolerava actors afros en les seves produccions. En aquesta XV edició del Jazz Voyeur Festival, retem homenatge a dues dones fonamentals 
Billie Holliday i Aretha Franklin, a la qual, a més, retem homenatge en complir-se cinquanta anys d’Amazing Grace.

Les projeccions, amb entrada lliure i gratuïta, tindran lloc al Teatre Municipal Catalina Valls de l’Ajuntament de Palma, durant el mes de novembre, 
en idioma original i subtitulades.

Pel·lícula biogràfica estatunidenca de 2021 sobre la cantant 
Billie Holiday, basada en el llibre Chasing the Scream: The 
First and Last Days of the War on Drugs de Johann Hari. 
Dirigida per Lee Daniels, la pel·lícula està protagonitzada 
per Andra Day en el paper principal, juntament amb 
Trevante Rhodes, Garrett Hedlund i Natasha Lyonne. La 
llegendària Billie Holiday (Andra Day), una de les millors 
intèrprets de jazz de tots els temps, va passar la major part 
de la seva carrera sent adorada pels seus fans al voltant 
del globus. Tot mentre el Departament Federal de Narcòtics 
dels Estats Units la va fixar com a objectiu mitjançant una 
operació encoberta liderada per l’Agent Federal Jimmy 
Fletcher (Trevante Rhodes), amb qui Billie havia tingut un 
tumultuós romanç.

El film recorre els anys més traumàtics de Billie Holiday 
(1915-1959) en la seva relació amb les autoritats dels EUA. 
Els seus reiterats arrestos per consum de drogues no van 
ser més que una cortina de fum sobre el veritable motiu 
de la implacable persecució soferta per Holiday per part 
dels agents federals: impedir que la seva cançó antiracista 
“Strange Fruit” arrelés en les consciències dels nord-
americans. Per descomptat, van fracassar, i des de 1978 
“Strange Fruit” ocupa un lloc d’honor en el Passeig de la 
Fama dels Premis Grammy.

Los Estados Unidos contra Billie Holiday 
(2021) Tráiler Oficial Español

https://www.youtube.com/watch?v=LR4Y3UsNxsQ


CICLES DE MÚSICA I CINEMA
15è JAZZ VOYEUR FESTIVAL

29 DE NOVEMBRE
Teatre Municipal Catalina Valls
21 hores

RESPECT
És la història de com la llegendària Aretha Franklin va trobar 
la seva veu enmig del turbulent panorama sociopolític de 
la dècada dels seixanta als Estats Units. La guanyadora de 
l’Óscar Jennifer Hudson, triada per A. Franklin, encapçala 
un repartiment estel·lar que inclou Forest Whitaker (Millor 
Actor per “L’últim rei d’Escòcia” el 2007), Mary J. Blige, 
Marlon Wayans i Tituss Burgess.

“Aretha Franklin estimava al poble negre. Igual que jo. 
Volia assegurar-me que la gent de color se sentís estimada 
en aquesta pel·lícula de la manera en què està filmada; 
intentem brindar-los als personatges temps i espai per a 
viure la seva vida, respirar i desplegar-se. Fa massa temps 
que sentim blancs dient-nos qui som, i aquesta era la nostra 
oportunitat de definir-nos a nosaltres mateixos. Aquesta 
autenticitat es reflecteix en cada pla de la pel·lícula”. Així 
presenta Liesl Tommy, la directora de ‘Respect’, la seva 
primera pel·lícula, que recull la vida d’un dels grans ídols 
de la comunitat negra i d’una de les grans veus del soul, 
Aretha Franklin (1942-2018).

RESPECT - Tráiler Oficial
(Universal Pictures) - HD

https://www.youtube.com/watch?v=JGKHqujFVhQ


MASTERCLASSES
‘CARMEN LINARES, 40 ANYS DE FLAMENC’
IMPARTIDA PER LA PRÒPIA CARMEN LINARES,
PREMI PRINCESA D’ASTÚRIES DE LES ARTS 2022

‘EL JAZZ AVUI, CREATIVITAT I FUTUR’
IMPARTIDA PER NEILS LAN DOKY, PIANISTA, PRODUCTOR Y COMPOSITOR 
RECONEGUT EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL

‘LA IMPROVISACIÓ EN EL FLAMENC’
IMPARTIDA PER CHANO DOMÍNGUEZ, UN DELS PRINCIPALS 
REPRESENTANTS DEL JAZZ-FLAMENC A ESPANYA

‘A GOSPEL CELEBRATION TO ARETHA FRANKLIN’
IMPARTIDA PER KATIE GRAHAM,
LA CANTANT DE MISSISSIPÍ PROTAGONISTA DE L’ESPECTACLE

La quinzena edició del JVF ha programat tres masterclasses impartides pels principals artistes que componen el cartell d’enguany. 
Entrada lliure i gratuïta.

04 DE NOVEMBRE
LLOC PER DEFINIR
17 hores

10 DE NOVEMBRE
TRUI TEATRE
17 hores

17 DE NOVEMBRE
TRUI TEATRE
17 hores

07 DE DESEMBRE
TRUI TEATRE
17 hores



JVF, QUINZE ANYS DE TRAJECTÒRIA

14 EDICIONS CELEBRADES
46.825 ASSISTENTS
138 CONCERTS

2021 - MARIA DEL MAR BONET & BIG BAND BEGUES - POWER UP ORCHESTRA - CHARLES LLOYD
2020 - SONAKAI TRÍO - MARCO MEZQUIDA Y ERMANNO PANTA & BANDA ZEITUN - DULCE PONTES - ANDREA MOTIS TRÍO
2019 - UTE LEMPER- KYLE EASTWOOD – YELLOWJACKETS – THE WOOTEN BAND – JAVIER RUIBAL – LUAR NA LUBRE – CHANO DOMINGUEZ – MARTIRIO
2018 - THE ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND – CHUCHO VALDES – MADELEINE PEYROUX – SAN FRANCISCO JAZZ COLLECTIVE – SALVADOR SOBRAL
2017 - AL DI MEOLA – MACEO PARKER – ADNREA MOTIS – SOUTH CAROLINA GOSPEL CHORALE
2012 - UTE LEMPER – KENNY WERNER QUINTET – IBERJAZZ QUARTET – JUAN ANTONIO GIL SEXTETO – BILL EVANS - SOUL GRASS BAND –
             ALEJANDRA BURGOS – TALK OF DA TOWN QUINTET GOSPEL
2011 - TOMMY EMMANUEL & ANTONIO REY – LUCKY PETERSON BLUES BAND – CHRISTOPER CROSS – JUAN PERRO – THE LATE NICHT GOSPEL CHOIR
2010 - TOM HARRELL QUINTET - ANDRZEJ JAGODZISKI - SPIRIT OF NEW ORLEANS- THE BAD PLUS - CHRISTIAN SCOTT QUINTET - HORACIO HERNANDEZ & ITALUBA -  
              UTE LEMPER - ELENA LEDDA + SUNFLOWER- THE CAMPBELL BROTHERS
2009 - ELLIANE ELLIAS- MARC AYZA & BIG YUYU – HIROMI – DIANA SHUUR – RICHARD BONA – TERENCE BLANCHARD – GEORGIA MASS GOSPEL CHOIR
2008 - LARRY CARLTON – RON CARTER – KENNY BARRON – PEE WEE ELLIS – DIANA KRALL – PORTEÑA JAZZ BAND – PEDRO ITURRALDE –
               BARBARA HENDRICKS – MISSISSIPPI MASS GOSPEL
2007 - DIRTY DOZEN BRASS BAND – STANLEY CLARKE – EDDIE PALMIERI – CONCHA BUIKA – SAN FRANCISCO JAZZ COLLECTIVE – CHICK COREA & BELA FLECK  –    
              MARLENA SMALLS & THE HALLELUJAH CHRISTMAS GOSPEL
2006 - SAN FRANCISCO JAZZ COLLECTIVE – DAVE HOLLAND – GLORIA GAYNOR – TOQUINHO – BRAD MEHLDAU – ROBERTA FLACK – HERBIE HANCOCK
2005 - GEORGE BENSON – KOOL & THE GANG – PAQUITO D’RIVERA – ROY HAYNES QUARTET – BRAD MEHLDAU TRIO – THE BLIND BOYS OF ALABAMA
2004 - LEE KONITZ – MCCOY TYNER – RICHARD BONA – MICHAEL BRECKER – MOLLY DUNCAN – ADRIAN IAIES – ADRIANA VARELA - CHARLIE HADEN & CARLA BLAY –    
               AVISHAI COHEN – CACHAO LOPEZ – UTE LEMPER

Jazz Voyeur Festival és un projecte amb 15 anys de recorregut i promogut per una promotora musical que duu més de 25 anys dedicada a la 
gestió cultural de concerts i festivals a nivell local, nacional i internacional. La promotora compta amb un sòlid equip de treball integrat per
professionals de primer nivell, és membre de l’Associació de Promotors Musicals, la Plataforma de Festivals de Jazz, l’Associació de Salas de 
Música en Directe i client habitual de les companyies més importants de management i producció tècnica del país.

Jazz Voyeur Festival es celebra a Mallorca des de l’any 2004, músics i aficionats de tot el món es reuneixen a l’illa per a gaudir de la seva 
passió pel jazz. El festival programa les grans figures del jazz nacional i internacional, destacats artistes locals i dona 
suport al talent emergent de les Illes Balears. Durant el festival també es desenvolupen jornades professionals i classes magistrals 
amb l’objectiu de conrear i crear noves audiències que ens permetin expandir els horitzons creatius i culturals vinculats a la música de la 
comunitat autonòma.

Des que el Jazz Voyeur Festival va ser inaugurat el 2004, artistes i aficionats es reuneixen a Mallorca 
durant la tardor per a gaudir de la seva passió pel jazz. Al llarg de 14 edicions hem presentat músics 
de la talla de Bebo Valdés al costat del seu fill Chucho, el llegendari contrabajista Ron Carter, Diana 
Krall, Herbie Hancock i George Benson entre molts altres.

Detall dels artistes principales i de gran nom i projecció internacional que han actuat 
en el marc del festival (2004-2021):
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JORGINA FUSTÉ 
605886639 
prensa@sharemusic.es

COL·LABORA

FESTIVAL INCLUSIU RECINTES ORGANITZA

+ INFO: JAZZVOYEURFESTIVAL.ES

MÉS INFORMACIÓ
GABINET DE PREMSA SHAREMUSIC!

http://facebook.com/jazzvoyeurfestival
https://www.instagram.com/jazzvoyeurfestival/
http://WWW.JAZZVOYEURFESTIVAL.ES
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