


Del 22 de novembre al 9 de desembre de 2018 Alternatilla Jazz In Mallorca Festival torna per tercer any 
consecutiu i en aquesta ocasió posa el punt de mira en el jazz polonès:
Polònia és el país convidat.

Dues setmanes i mitja de festival, amb una itinerància per 12 municipis de la illa.
Un cartell amb un total de 30 activitats: 18 en el programa paral·lel amb 12 concerts didàctics i 6 tallers 
de formació, més els 12 concerts oficials amb destacats protagonistes de l’escena del jazz internacional, 
nacional i local.
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Després de la bona experiència dels dos primers anys, el festival Alternatilla Jazz In Mallorca presenta el 
nou cartell per a 2018. Ens mantenim fidels a la nostra vocació i al compromís d’oferir una programació 
d’interès i qualitat, amb una esplèndida selecció de noms i propostes, a més de possibilitar un aparador i 
uns escenaris adequats als artistes locals.

Des del moment en el qual va sorgir la iniciativa de crear el festival de jazz i dotar-lo d’una identitat pròpia, 
vàrem tenir clar que un dels principals objectius havia de consistir a promoure l’intercanvi cultural entre 
músics de l’aparador de jazzistes mallorquins i artistes d’altres països i territoris. I,al mateix temps, apropar 
el públic insular als directes i als corrents musicals de qualitat que sonen a les millors sales, teatres i 
festivals europeus.

Si el 2016, any en què neix el festival, creàrem un enllaç entre Holanda i Mallorca i, en la segona edició, de 
2017, el pont es va crear amb Noruega i la seva vibrant escena de música jazz, el 2018 dirigim la mirada 
cap al centre d’Europa: Polònia és el país d’origen dels músics internacionals convidats en aquest tercer 
any del Festival.

• MARCIN WASILEWSKI TRIO 
• IRENE REIG VIEWS QUINTET 
• REIG+SZYMON+CUENCA+MOLL 
• SZYMON MIKA TRIO 
• TONI VAQUER SEXTET 
• KINGA GLYK TRIO 
• GLYK+DERLAK+NAVARRO+MARÍ 
• AGA DERLAK TRIO 
• PERE NAVARRO QUINTET 
• ANTONIO SERRANO QUARTET 
• SERRANO+TORRES+BUJOSA+TEROL 
• MYRCZEK & TOMASZEWSKI

• Concert didàctic:: “FEMME JAZZ”: REIG-BUJOSA-TEROL
• Taller: “EDUCACIÓ DEL RITME”: JOAN TEROL AMIGÓ

El festival

Programació oficial:

Programació paral·lela:



Alternatilla Jazz in Mallorca 2018 repeteix en la seva fórmula els elements que ens han donat una identitat 
pròpia i ens diferencien d’altres iniciatives existents:

• Un programa on preval la qualitat del producte per damunt del que és comercial. Els artistes amb els 
quals treballam basen la seva feina en la independència creativa, la llibertat d’una creació allunyada de les 
imposicions de la indústria musical.

• Un país convidat: resulta sorprenent que, malgrat les conseqüències del procés globalitzador que 
caracteritza al segle 21, es desconeix la riquesa cultural i musical de molts països. El nostre propòsit és 
apropar cada any l’escena jazzística d’un país i conèixer als músics que la protagonitzen.

2016 Holanda 
2017 Noruega 
2018 Polònia
• Concerts ménage à jazz: Volem posar especial atenció a promoure ponts de col·laboració artístics i 
creatius, entre els nostres músics locals i les bandes i intèrprets convidats d’altres països, conjuntament amb 
la voluntat de continuïtat d’aquest projecte, pretenem convertir-nos en una necessària empenta per a tots 
aquests músics i compositors de l’illa que, sovint, veuen com els seus projectes artístics troben obstacles 
que limiten el seu creixement en el mercat nacional i internacional.

• Per a aquest particular objectiu oferim la programació dels concerts mixtos que des del festival hem 
denominat concerts ménage à jazz i que es revelen com un dels principals distintius d’Alternatilla Jazz. 
S’aconsegueix així un dels objectius del festival: aprofitar l’intercanvi i la diversitat cultural que possibilita 
la connexió de músics de diferents cultures, en el cas d’enguany la polonesa i la mallorquina. D’aquesta 
manera, el programa cohesiona diferents maneres d’entendre el jazz alhora que prioritza la fusió cultural, el 
diàleg instrumental i la sorpresa de la improvisació, tres dels valors essencials del gènere.

• La descentralització, una itinerància del festival recorrent l’illa amb directes i activitats en els distints 
municipis de la geografia mallorquina. Es tracta d’arribar al major nombre de públic apropant el festival 
a distints municipis i recintes. Cada activitat d’Alternatilla Jazz es realitza en un lloc escollit amb especial 
atenció i a consciència. Teatres, auditoris, espais multidisciplinaris o centres culturals repartits al llarg i ample 
de l’illa.

• La importància de què, com a iniciativa cultural, el festival compti amb un component didàctic, com la 
inclusió, en el programa de tallers i concerts didàctics, col·laborant així amb la formació de músics i una 
aportació a l’educació del públic en general.

• Acostar-nos a la paritat de gènere, destacant la presència femenina. No hem volgut oblidar la creixent 
importància de les dones en la creació i interpretació de la música jazz, un fet que es veu reflectit a nivell 
musical i per suposat també en el nostre país convidat, Polònia. Cinc dels dotze concerts oficials del festival 
tindran dones protagonistes damunt l’escenari. També farem un reconeixement a la importància de la dona 
en la història del jazz amb el programa de concerts didàctics “Femme Jazz”.

• I, Tot això, sense oblidar-nos de professar el major respecte possible cap al públic, cuidant cada detall 
perquè pugui gaudir dels concerts en les millors condicions possibles, amb una rigorosa producció i amb 
tota la cura que mereix l’ocasió.

Amb cada una de les edicions del festival, tant amb la programació oficial de concerts com amb les activitats 
paral·leles, es genera una dinàmica que esdevé en un esplendorós ambient d’agermanament entre músics 
de distints orígens, formació i antecedents. Una atmosfera que es trasllada al públic convertint cada un dels 
concerts i activitats en una experiència memorable.

La fórmula del festival
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Davant el públic mallorquí, el panorama artístic polonès es revela com una gran incògnita. Tot i això, tenint 
en compte que la seva escena jazzística s’erigeix com una de les més interessants d’Europa. És per això 
que Alternatilla Jazz in Mallorca 2018 té el propòsit de donar a conèixer allò que es cou en l’actualitat de 
l’escena jazz polonesa i de mostrar l’audàcia creativa d’una interessant selecció d’artistes.
En el programa s’inclouen tant noms que han esdevingut ja referents internacionals com altres emergents 
que vaticinen el futur de l’escena musical d’aquest país europeu. El cartell del festival es completa amb un 
conjunt representatiu de músics de l’Illa i d’algunes figures rellevants del jazz peninsular.

El jazz polonès destaca com una forma d’expressió artística vibrant i madura. Mantén un profund respecte 
per la tradició però amb un esperit d’exploració per noves formes i conceptes. L’escena jazz polonesa actual 
és rica en quantitat i qualitat, amb un mostrari de jazzistes emergents amb un alt nivell musical. Els músics 
polonesos creen tenint en compte tots els contextos possibles, combinant coneixements, mirant al passat, 
a la tradició, però fent un pas cap al futur, i sempre sense perdre el seu caràcter individual i únic, carregats 
d’original creativitat.
És aquesta enorme riquesa musical la que ens atreu, com a festival, a escollir Polònia com al nostre punt de 
mira en aquesta edició.

Són cinc les formacions de jazz que viatjaran des de Polònia fins a Mallorca per primera vegada. Alternatilla 
Jazz in Mallorca 2018 comptarà amb (per ordre d’actuació) Marcin Wasilewsky Trio, Szymon Mika Trio, 
Kinga Glyk Trio, Aga Derlak Trio i Myrczek & Tomaszewski. Cinc grups i un total de catorze músics 
polonesos que participaran en vuit dels dotze concerts del programa oficial del festival.

El país convidat: Polònia



22 Nov.  Marcin Wasilewski Trio
23 Nov.  Irene Reig Views Quintet
24 Nov.  Reig - Szymon - Cuenca - Moll 
25 Nov.  Szymon Mika Trio
29 Nov.  Toni Vaquer Sextet
30 Nov.  Kinga Glyk Trio
01 Dec.  Glyk- Derlak - Navarro - Marí 
02 Dec.  Aga Derlak Trio
05 Dec.  Pere Navarro Quintet 
06 Dec.  Antonio Serrano Quartet 
07 Dec.  Serrano - Torres - Bujosa - Terol
08 Dec.  Myrczek & Tomaszewski

Dates:
Del 22 de novembre al 8 de desembre 2018

País convidat:
Polònia

Localitzacions - municipis:
Algaida, 
Campos, 
Esporles, 
Inca, 
Llucmajor, 
Muro, 
Palma, 
Pollença, 
Porreres, 
Sant Llorenç, 
Santa Margalida, 
Sa Pobla

Música participants 
Des de Polònia: 
Marcin Wasilewsky Trio, 
Szymon Mika Trio , 
Kinga Glyk Trio, 
Aga Derlak Trio, 
Myrczek & Tomaszewski

Des de la península:
Irene Reig Views Quintet, 
Antonio Serrano Quartet, 
Joan Terol, 
Xavi Torres

De d’Eivissa :
Pere Navarro Quintet, Joan Carles Marí

Des de Mallorca
Toni Vaquer Sextet, 
Toni Cuenca, 
Joan Moll, 
Pere Bujosa

Programació paral·lela:
12 Concerts didàctics: “Femme Jazz”
6 Tallers: “Educació del ritme” amb Joan Terol Amigó

Venda anticipada d’entrades (online) a:
ticketIB.com

Tota la informació disponible a:
alternatilla.com 

La programació
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Els artistes:

Un total de 39 músics, catorze d’ells polonesos, participen aquest any en l’Alternatilla Jazz Festival. 
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Els més de vint anys d’activitat constant d’aquest trio (“la millor banda de jazz que ha donat Polònia” en pa-
raules del trompetista Tomasz Stanko) han cuinat una formació que ultrapassa la personalitat del pianista per 
mitjà de dos intèrprets que s’acoblen a la seva música amb una franquesa prodigiosa. 

Wasilewski és capaç de cisellar al piano un fraseig commovedor i elegant, amb un sentit subtil molt ben 
desplegat del ritme i de la dinàmica que recorden nombrosos mestres del piano com Jarrett o Mehldau. El 
bateria Michał Miśkiewicz actua de manera intel·ligent i Slawomir Kurkiewicz, al contrabaix, interactua amb 
dosis altes de connexió i en cadència perfecta. Contrabaix i bateria es complementen més que ser elements 
acompanyats. 

El trio de Polònia sona a risc ben entès i a creativitat. La seva música està feta amb quietud, paciència i sobre-
tot amb saviesa. Segurament no existeix un altre grup de jazz polonès amb tanta transcendència.

Marcin Wasilewski, piano 
Slawomir Kurkiewicz, contrabaix 

Michał Miśkiewicz, bateria
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Irene Reig (Barcelona, 1993) resideix a Amsterdam on desenvolupa la seva trajectòria musical com a intèrpret 
i compositora. 

S’interessa per la música des de ben petita i comença a rebre classes de piano clàssic passant per escoles com 
Oriol Martorell o el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i paral·lelament s’endinsa en el món del jazz 
amb el saxòfon baix el braç. Ha passat per orquestres com la de Santo Andreu Jazz Band o la Star Wood Band 
i ha participat en diversos projectes musicals com The Bop Collective, Smack Big Dab, o el quintet que ve a 
presentar al festival. Combina la seva carrera musical amb els estudis superiors i de màster a l’Escola Superior 
de Música de Catalunya, el Conservatori d’Amsterdam i la Templo University de Filadèlfia. És durant la seva 
estància als Estats Units que estudia amb el saxofonista Dick oatts i enregistra el seu primer disc al capdavant 
(“Views”) on hi participa el reconegut trompetista John Swana. 

Reig explica que “Views” és un disc ple d’espontaneïtat que va sorgir com una boja idea un matí després de 
despertar-se, tres mesos després l’estava gravant a Filadèlfia. Cada cançó reflecteix un moment concret i es-
pecial de la vida d’Irene, memòries i vivències de Barcelona, Amsterdam i Filadèlfia, les ciutats on ha viscut i on 
ha conegut a les persones que han tingut un impacte a la seva vida. 

Irene Reig, saxo 
Pol Omedes, trompeta

Miguel Rodríguez, piano
Pau Sala, contrabaix

Joan Casares, bateria
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Els concerts ménage à jazz són un dels principals distintius d’Alternatilla Jazz. S’aconsegueix amb ells un dels 
principals objectius del festival: aprofitar l’intercanvi i la diversitat cultural que possibilita la connexió de músics 
de diferents cultures. D’aquesta manera, el programa cohesiona diferents maneres d’entendre el jazz alhora 
que prioritza la fusió cultural, el diàleg instrumental i la sorpresa de la improvisació. 

En aquesta ocasió, proposam una trobada entre un músic polonès: el guitarrista Szymon Mika, la saxofonista 
catalana Irene Reig (instal·lada actualment a Amsterdam), el pianista mallorquí Joan Moll i el contrabaixista 
Toni Cuenca, català resident a Mallorca amb una llarga trajectòria artística al costat de grans figures interna-
cionals, tant en la seva faceta de músic com productor i compositor. 
La hibridació d’estils i l’espontaneïtat s’erigeixen en protagonistes en una prometedora conversació plural que 
farà detonar una vegada més els límits del jazz i expandirà els dominis d’aquesta pàtria universal denominada 
música. Un directe únic del qual en podran gaudir en exclusiva els assistents a l’Alternatilla Jazz Festival.

Szymon Mika, guitarra 
Irene Reig, saxofon 

Joan Moll, piano
Toni Cuenca, contrabaix
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Szymon Mika (Wadowice, 1991) és un dels guitarristes amb més talent en la nova escena musical polonesa, 
amb importants premis com l’internacional Jarek Śmietana Jazz Guitar o el Grand Prix Jazz Nad Odrą. Re-
conegut pel seu so i gran tècnica, grans personalitats com Peter Bernstein, Mike Stern i John Abercrombie 
han demostrat la seva admiració pel seu talent. Després de graduar-se en la prestigiosa  Music Academy de 
Katowice, Szymon Mika va continuar la seva formació en el Jazz Campus de Basel i va participar en el progra-
ma  Fousyear on va actuar amb músics com Avishai Cohen, Kurt Rosenwinkel, Dave Holland, Mark Turner o 
Joshua Redman. Com a compositor ha publicat diversos treballs discogràfics, incloent-hi dos discs amb el trio, 
“Unseen” i “Togetherness”. 

El vibrant estil interpretatiu de Mika permet gran atenció al detall amb un estil arrelat en un context de blues, 
gran domini de tots els registres combinats amb destresa i un fraseig musical d’impecable so. Les seves 
improvisacions són meditades exploracions de les possibilitats de la guitarra, crea fluides variacions i desvia-
ments seguint una lògica melòdica. El guitarrista utilitza la seva gran tècnica, una combinació d’estil fingerstyle 
i de plat-picking en una conversa musical que enganxa a l’oient.

Szymon Mika, guitarra
Max Mucha, baix

Ziv Ravitz, bateria
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Toni Vaquer (Palma, 1986) lidera aquest sextet que va sorgir com un projecte per al Festival de Jazz d’Igualada 
del 2015, on també es va enregistrar en directe el disc “Noninó” (Underpool Records). L’àlbum recull composi-
cions originals de Vaquer, creades expressament per a aquesta formació de músics, amb arrels en un context 
avant garde, cercant noves formes d’expressió.

Vaquer, compositor, arranjador i pianista, és un dels músics més excels de la nova fornada del jazz nacional. 
Llicenciat en piano en el Conservatori del Liceu i màster en composició i arranjaments del Berklee College of 
Music de Boston. Escriu per a altres formacions com el nonet de Victor Correa; D.O. New Ensemble, la Berklee 
Concert Jazz Orquestra de Greg Hopkins o el grup d’Andrea Motis. Com a arranjador treballa amb la Free Spirits 
Big Band de David Mengual i amb la Glissando Big Band. Anteriorment a la creació del sextet, en el 2014, va 
formar la seva pròpia orquestra ‘The Voodoo Children Collective”.

Toni Vaquer, piano
Joan Mas, saxo alto

Miguel “Pintxo” Villar, saxo soprano i tenor
Dani Pérez, guitarra

David Mengual, contrabaix
Ramon Prats, bateria

Esporles

20.30H
Casa del Poble

29 NOV 2018

TONI VAQUER
SEXTET
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Amb tan sols vint anys Kinga Glyk es considerada per a molts com una de les millors i més interessants baixis-
tes de la nova generació de músics emergents del gènere jazz blues a Polònia. La seva música és resultat de 
l’encreuament entre la música desenvolupada en el seu país des dels anys 70, el model tradicional nord-ame-
ricà i les referències rítmiques apreses d’altres cultures contemporànies. Un jazz actual connectat amb l’interès 
per a totes les expressions populars iniciades per músics com Jaco Pastorius o Stan Clarke, amb un toc moder-
nitzador. 

Va començar la seva carrera musical als dotze anys tocant en el grup familiar amb el seu pare, Irek Glyk i el seu 
germà Patrick. Malgrat la seva jove edat, Kinga ha girat en directe per mig món, des d’Europa fins a Indonèsia, 
Canadà i Estats Units. A l’octubre passat va presentar el seu darrer treball discogràfic ‘Dream’ enregistrat a 
estudis amb músics de la talla de Greg Hutchinson, Tim Garland o Nitai Hershkovits i, gràcies al qual, ha acon-
seguit un contracte editorial amb el gegant Warner Music.

Kinga Głyk, baix 
Irek Głyk, vibráfono 
Patryk Głyk, batería

Palma

20.30H
Teatre Xesc Forteza

30 NOV 2018

KINGA GLYK
TRIO
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Aga Derlak, piano
Kinga Glyk, baix

Pere Navarro, trompeta 
Joan Carles Marí, bateria

Dues prestigioses instrumentistes poloneses, la baixista Kinga Glyck i la pianista Aga Derlak s’alien, en aquest 
ménage a quatre, amb dos músics d’Eivissa, el trompetista Pere Navarro i el bateria Joan Carles Marí, músic 
amb múltiples influències estilístiques. Ha enregistrat una dotzena d’àlbums d’estudi amb distintes formacions 
de jazz, rock o flamenc. La innovació, la llibertat, l’elegància, el contrast i l’intercanvi cultural dirigiran, en aques-
ta ocasió, un directe únic. Podran gaudir-ne en exclusiva els assistents a l’Alternatilla Jazz Festival. 

Els concerts ménage à jazz són un dels principals distintius d’Alternatilla Jazz. S’aconsegueix amb ells un dels 
principals objectius del festival: aprofitar l’intercanvi i la diversitat cultural que possibilita la connexió de músics 
de diferents cultures. D’aquesta manera, el programa cohesiona diferents maneres d’entendre el jazz alhora 
que prioritza la fusió cultural, el diàleg instrumental i la sorpresa de la improvisació. 

Porreres

20.30H
Auditori

01 DES 2018

GLYK  DERLAK  NAVARRO  MARÍ
Ménage à Jazz: 

AJIM’18 Jazz Quartet
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Trio format l’any 2012 per la pianista polonesa Aga Derlak, amb el contrabaixista Tymon Trąbczyński i el bateria 
Szymon Madej. Els tres són graduats pel prestigiós Jazz Institute de la Music Academy de Katowice. Presenten 
un repertori de composicions i arranjaments propis, amb un incalculable grau de risc i valentia en les seves 
interpretacions però sense perdre lirisme.

Des de la seva creació el trio ha guanyat nombrosos premis i competicions tant a Polònia com en altres països 
europeus. L’any 2016 Aga va rebre un gran reconeixement guanyant el Fryederyk, el premi més prestigiós de 
la música polonesa. En el 2015 varen publicar el seu debut discogràfic “First Thought” amb el segell eslovac 
Hevhetia, i en el 2017 el seu segon àlbum “Healing”.
Aga Derlak Trio són, sense cap dubte, una de les més interessants formacions de la nova fornada del jazz po-
lonès, amb un més que prometedor futur.

Aga Derlak, piano
Tymon Trąbczyński, contrabaix

Szymon Madej, bateria

Sa Pobla

20.30H
Sa Congregació

02 DES 2018

AGA DERLAK
TRIO
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Pere Navarro (Eivissa, 1994), trompetista i compositor dedicat al jazz, i actualment, un dels grans talents na-
cionals d’aquest gènere. En les composicions del seu darrer disc enregistrat a estudi, Perenne, es materialitza 
el seu propi punt de vista del jazz més jove i contemporani. El seu nou àlbum és la gravació en directe “Pere 
Navarro Quintet Live in Madrid”. 

Pere Navarro, trompeta 
Joan Solana, piano

Ferran Borrell, guitarra
Josep Colls, baix

Joan Carles Marí, bateria

Pollença

20.30H
Església del Convent

05 DES 2018

PERE NAVARRO
QUINTET
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Antonio Serrano és un virtuós del seu instrument i un dels noms més grans en el jazz actual nacional. Dotat 
amb una facilitat tècnica fascinant i un profund coneixement teòric, Serrano també mostra una enorme versati-
litat musical, la qual és fidelment reflectida en el seu gran historial de col·laboracions. La seva harmònica es mou 
amb igual eficiència en terrenys musicals tan remots com el jazz, flamenc, pop i clàssic.

Serrano ha compartit escenari amb artistes com Barbara Hendricks i Plàcido Domingo, com innombrables 
orquestres clàssiques a Europa, Wynton Marsalis, Lou Bennet, Toots Thielemans, Vicente Amigo, Clarles 
Benavent i el gran Paco de Lucía, entre molts d’altres.

La seva trepidant trajectòria li ha valgut per ser premiat amb el Masters of Mediterranean Music en Jazz Fla-
menco, per la seva aportació revolucionaria en aquest estil. Així com, el Grammy Llatí, per l’enregistrament del 
disc ‘Entre dos aguas’ de Paco de Lucia.

Antonio Serrano, harmònica 
Dee Jay Foster, contrabaix

Albert Sanz, piano
Esteve Pi, bateria

Palma

20.30H
Teatre Xesc Forteza

06 DES 2018

ANTONIO SERRANO
QUARTET
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Un concert únic protagonitzat per una interessant formació inèdita. Alternatilla Jazz ha aconseguit reunir da-
munt l’escenari a una de les grans figures de l’escena del jazz nacional, el virtuós de l’harmònica, Antonio Se-
rrano, amb el jove contrabaixista mallorquí Pere Bujosa i els prestigiosos músics catalans Xavi Torres (piano) 
i Joan Terol (bateria). En directe es generarà una interessant conversa musical oberta a la improvisació entre 
aquests quatre jazzistes amb diferents personalitats que, no obstant això, comparteixen certa ingravidesa in-
terpretativa.

Els concerts ménage à jazz són un dels principals distintius d’Alternatilla Jazz. S’aconsegueix amb ells un dels 
principals objectius del festival: aprofitar l’intercanvi i la diversitat cultural que possibilita la connexió de músics 
de diferents cultures. D’aquesta manera, el programa cohesiona diferents maneres d’entendre el jazz alhora 
que prioritza la fusió cultural, el diàleg instrumental i la sorpresa de la improvisació.

Antonio Serrano, harmònica 
Xavi Torres, piano

Pere Bujosa, contrabaix
Joan Terol Amigó, bateria

Sant Llorenç des Cardassar

20.30H
Espai36

07 DES 2018

SERRANO  TORRES  BUJOSA  TEROL
Ménage à Jazz: 

AJIM’18 Jazz Quartet
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Un duo compost per dos joves i carismàtics músics polonesos Wojciech Myrczek (vocalista) i Pawel To-
maszewski (pianista), ambdós llicenciats a la prestigiosa Katowice Academy of Music. Entre ells es produeix un 
interessant i ambiciós diàleg musical no exempt d’un important toc d’improvisació.
El seu repertori es basa fonamentalment en jazz i pop estàndards que adquireixen amb la seva re-interpretació, 
una nova categoria sònica, diversificant textures i harmonies, plenes de classe i elegància.
Myrczek és un intèrpret d’una excel·lent capacitat vocal amb un ampli vocabulari de possibilitats, des de la 
dolçor del crooner fins a la improvisació estil scat, inclòs imitant vocalment les frases de baix. Tomaszewski té 
un molt personal i intrèpid estil interpretatiu, s’atreveix amb tota classe d’innovació i canvis en les melodies, els 
acords i inclòs amb el tempo, un estil arriscat amb un resultat que captiva.

En el 2014 varen publicar el seu primer àlbum, “Love Revisited”, que va tenir una excel·lent acollida entre el 
públic i la crítica tant a Polònia com en la resta d’Europa, i que els ha portat a actuar a grans auditoris de tot el 
món com el Conservatori de San Petersburgo, el Bird’s Basement de Sidney, el Roma Theater de Varsòvia o 
l’Institut Finlandais de París. Amb aquest projecte també han actuat a grans festival com són: Montreux Jazz 
Festival a Suïssa, Bielska Zadymka Jazzowa, Lodz Philharmonic Festival Colors a Polònia, Sofia Jazz Peak Fes-
tival a Bulgària o Celje International Jazz Festival a Eslovènia.

Wojciech Myrczek, veu 
Pawel Tomaszewski, piano

Llucmajor

20.30H
Església de Sant Bonaventura

08 DES 2018

MYRCZEK & TOMASZEWSKI



21

Programació paral·lela. 
Activitats didàctiques.
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Aquest taller serveix d’introducció a un dels elements més importants de la música. El ritme és una divisió qua-
litativa del temps i un element fonamental de la música que es percep a través dels sentits i dels moviments. Es 
tracta d’ampliar les habilitats expressives i musicals descobrint i explorant els elements que conformen el ritme.
Tempo, mètrica, pulsació i subdivisió són conceptes claus per configurar una base sòlida que permeti una 
execució acurada del ritme. Es treballaran aquests conceptes bàsics a través de diferents exemples auditius i 
exercicis pràctics (amb i sense instrument).
Taller dirigit pel músic Joan Terol Amigó, una iniciativa impulsada gràcies a la col·laboració amb Andreu Julià i 
les escoles de música de Llucmajor i Esporles.

Joan Terol Amigó (Reus,1985) desenvolupa la seva carrera musical des d’Amsterdam, on resideix, encara que 
segueix connectat a l’escena musical catalana. Actualment, els seus projectes principals són Xavi Torres Trio, 
Néstor Giménez Quintet, The BvR Flamenco Big Band, Mehmet Polat, Henk Kraaijeveld, Nomadic Treasures, 
Trempera! i Els Tres Tenors i imparteix de docent als Tallers Musicals d’Avinyó. Al llarg de la seva carrera musical 
ha tingut l’oportunitat de tocar amb figures de primer nivell com Benny Golson, Lee Konitz, Jordi Rossy, Jesse 
Davis, Maria Schneider, Grant Stewart, Joe Magnarelli, Perico Sambeat, Reinier Baas o Ben van Gelder.Grant 
Stewart, Joe Magnarelli, Perico Sambeat, Reinier Baas o Ben van Gelder.

“Educació del ritme”
Tallers d’Experimentació Musical
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Malgrat la seva presència i importància dins de la història del jazz, la dona no sempre ha rebut el reconeixement 
que es mereix. Les cròniques del jazz han tingut gairebé sempre un biaix indiscutiblement masculí, però el relat 
de la història d’aquest gènere no s’entén sense la figura de la dona que, malgrat haver d’anar gairebé sempre a 
contracorrent en la pràctica del jazz, ha mostrat perseverança dècada a dècada, fins a l’actualitat, quan la ten-
dència secular de la discriminació sexista comença a resoldre’s. La visibilitat de la dona ha millorat notablement, 
després d’una lenta però progressiva superació dels prejudicis de gènere, tant de l’afeccionat al jazz com dels 
propis músics i crítics.

Són moltes les dones que s’han erigit en protagonistes i referències ineludibles de primer ordre en l’elit del jazz. 
La presència de la dona en un escenari on es fa jazz tocant qualsevol instrument no és un fet singular ni atípic. 
Elles no es rendeixen.

En aquest concert didàctic, per a públic de totes les edats, es donaran a conèixer algunes de les dones que han 
excel·lit en aquest gènere musical i s’interpretaran arranjaments de composicions escrites o popularitzades per 
elles mateixes.

Irene Reig, saxo, piano i veu 
Pere Bujosa, contrabaix

Joan Terol Amigó, bateria

“Femme Jazz”
Concert didàctic
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Alternatilla és una associació cultural sense ànim de lucre fundada en 2005 a Palma i composta per un 
grup obert de persones actives i inquietes, amants de la música, la fotografia, la literatura, el cinema, les 
arts plàstiques i altres disciplines artístiques.
A Alternatilla fem feina des d’un àmbit purament independent amb la finalitat de promoure i exercir de 
plataforma per a projectes i iniciatives d’interès cultural i social.
Ens caracteritzem pel nostre esperit interdisciplinari, permeable a la diversitat de conceptes, formes i 
suports d’expressió artística, així com per la nostra vocació d’aparador de la cultura en les seves diferents 
manifestacions.

Al llarg dels nostres tretze anys de rodatge, hem organitzat concerts, festivals, exposicions, activitats 
didàctiques i col·laborat en l’edició de llibres.
Encara que la nostra seu s’ubiqui a Palma, el nostre lloc de feina es troba descentralitzat, el que possibilita 
la consecució dels nostres objectius i una adaptació més flexible pel que fa a la nostra concepció del 
projecte. Receptius en tot moment a la cooperació, desenvolupem els nostres projectes en col·laboració 
amb altres individus, agents culturals, entitats o institucions que entenguin i secundin les nostres línies 
d’acció i es trobin interessants i disposats a brindar-nos el seu suport.

L’organització: Qui som?
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A més de la finalitat i dels objectius generals que concerneixen de forma global a Alternatilla, l’associació 
estableix també una sèrie de metes concretes per a cadascun dels seus projectes.
Pel que fa al festival de jazz, aquests objectius específics són els següents:

• Contribuir a la dinamització cultural dels diferents municipis de l’illa en temporada baixa.

• Col·laborar en la formació de músics joves i estudiants de música de Mallorca.

• Facilitar la convivència entre els músics mallorquins i els del país seleccionat –en aquest cas Polònia– 
per aprofitar al màxim la riquesa que brinden la interculturalitat i la diversitat cultural, creant canals de 
comunicació i interacció entre músics amb diferents identitats culturals.

• Propiciar l’enriquiment de la cultura musical del públic local i despertar en aquest una major sensibilitat 
cap a la música i les expressions artístiques en general, oferint un programa de concerts de constatada 
qualitat.

• Intentar crear una oferta musical equitativa en quant a paritat de gènere i representació femenina en el 
marc del festival.

• Premiar valors com la innovació, l’originalitat i la llibertat de creació per sobre dels criteris comercials a 
l’hora de triar als artistes i bandes que configuren la programació del festival.

• Fomentar a tots els novells els valors d’integració, educació i respecte per la cultura.  

Objectius
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L’equip. Els noms propis:

Xavi Torres
Comissari musical, el principal responsable de la selecció de músics.

Paulina Tello
Imatge i disseny.

Guillem Ximelis
Des de Soundwave: so i il·luminació, responsable de la producció tècnica.

Andreu Julià 
Des de l’Escola d’Experimentació Musical: responsable del programa didàctic.

Joana M. Català
Des de TicketIB: venda d’entrades i taquilla, també responsable d’administració.

Maria Ferrer 
Traduccions i comunicació.

Ana Espina
Des de Fonart: producció, logística, comunicació i artist liaison.

Joan Carles Añibarro
President de l’associació cultural, principal ideòleg i creador del festival.

En el festival, igual que en totes les iniciatives de l’associació cultural, els socis són fonamentals per a 
mantenir-lo viu i actiu.

El festival Alternatilla Jazz In Mallorca es finança amb la venda d’entrades, les quotes dels socis i les 
aportacions de patrocinadors i col·laboradors, que integren tant institucions públiques com organitzacions 
privades.

Patrocinadors i col·laboradors
• Institut d’Estudis Balearics;
• Conselleria de Cultura, Participació i Esports, del Govern de les Illes Balears; 
• Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca;
• Instituto Polaco de Cultura Madrid;
• Fundació Teatre Principal;
• Departamento de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística del Ajuntament de Palma; 
• Àrea de cultura dels ajuntaments de: Algaida, Campos, Esporles, Inca, Llucmajor, Muro, Pollença, 
Porreres, Sant Llorenç, Santa Margalida i Sa Pobla. 

• Obra Social “la Caixa”;
• Grupotel Hotels & Resorts;
• Motorisa S.A.;
• Soundwave;
• Impremta Muro;
• Fonart;
• Ara Balears;
• IB3 Radio i TV;
• Polskie Radio.


