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Escenaris d’Entrada

Nova sessió de jazz aquest diu-
menge a la sala manresana El Sie-
lu, en aquesta ocasió de la mà del
Jimmy Jenks Quintet. La vetllada
portarà a la capital del Bages el jazz
llatí d’una formació que lidera el re-
conegut saxofonista cubà que dóna

nom al grup, Jimmy Jenks.
Els espectadors podran gaudir

amb una banda que, partint de la
guia del saxo, obre l’espectre sonor
als sons del latin jazz, el funky i al-
tres ritmes caribenys de la per-
cussió afrocubana. Un repertori de

gran intensitat rítmica que convi-
da a moure el cos seguint els acords
que, juntament amb Jenks, des-
prenen els instruments de Felix Ra-
mos (piano), Robin Reyes (baix
elèctric), Barbaro Torres (bateria)
i Luis Alfonso (conga).

Jenks és un intèrpret de presti-
gi, que ha estat candidat als premis
Grammy. Al llarg de la seva tra-
jectòria ha treballat amb figures de
la talla de Chucho Valdés, Arturo
Sandoval, Cachaito, Omara Por-
tuondo i Ibrahim Ferrer, entre d’al-
tres noms rellevants.

El proper concert del Koliseum
Jazz Club serà el 15 de desembre
amb el Manel Camp Quintet, que
interpretarà el disc Tangram.
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El jazz sona llatí amb Jimmy Jenks
El saxofonista cubà i el seu quintet actuen aquest diumenge al Sielu amb un repertori ple de ritmes caribenys

EL CONCERT

El Sielu. Plaça Valldaura, 1. Manresa. Dia:
diumenge, a les 19 h. Intèrprets: Jimmy
Jenks (saxo), Felix Ramos (piano), Robin Reyes
(baix elèctric), Barbaro Torres (bateria) i Luis Al-
fonso (congas). Entrades: 12 euros (10 eu-
ros per anticipat); 18 euros taules VIP (inclou
pi-ca-pica i vi). Venda al Teatre Kursaal i la
pàgina web www.ticketea.com.

Jimmy Jenks Quintet

Música

La sala manresana viurà un
nou concert del Koliseum Jazz
Club, amb el quintet d’un
músic candidat als Grammy

La següent cita del cicle tindrà
lloc el 15 de desembre amb la
presència del Manel Camp
Quintet i el disc «Tangram»

� LLOC: Teatre l’Ateneu. C. Sant Pau, 9. Igualada. �DIA: dissabte, a les
22 h. � ENTRADES:18 i 15 euros. Venda a Tel-entrada i al Punt de Di-
fusió Cultural i Turística (c. García Fossas, 2), avui de 19 a 21 h i dissab-
te d’11 a 14 h. La companyia Dei Furbi presenta a Igualada aquest cap
de setmana la seva particular i aclamada versió de La flauta màgica de
Mozart, que dirigeixen Gemma Beltran, en el capítol escènic, i David Costa
en el musical. El muntatge té la particularitat que es desenvolupa només
amb protagonisme de les veus, és a dir, a cappella, que creen un seguit de
polifonies adaptades per a l’ocasió. A més, s’escenifiquen alguns frag-
ments originals que s’acostumen a suprimir en les representacions que es
fan de l’òpera. La flauta màgica-Variacions Dei Furbi ha estat nominat als
Premis Butaca d’enguany en les categories de millor espectacle musical i
millor actor de teatre musical (Toni Vinyals). REDACCIÓ
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Jimmy Jenks és un saxofonista cubà de reconegut prestigi
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