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AGENDA CAFÉ ARS AGENDA CAFÉ ARS AGENDA CAFÉ ARS AGENDA CAFÉ ARS     

03030303////10101010/2.008/2.008/2.008/2.008----04040404////10101010/2/2/2/2....008008008008    
    

Viernes Viernes Viernes Viernes 03030303////10101010/2.008 a partir de las /2.008 a partir de las /2.008 a partir de las /2.008 a partir de las 

23:23:23:23:00000h Open Jam Session con “Jazz Do 0h Open Jam Session con “Jazz Do 0h Open Jam Session con “Jazz Do 0h Open Jam Session con “Jazz Do 

It Ars Band”It Ars Band”It Ars Band”It Ars Band”    

Entrada LibreEntrada LibreEntrada LibreEntrada Libre    
    

********************************    

    

Sábado Sábado Sábado Sábado 04040404////10101010/2.008 a partir de las /2.008 a partir de las /2.008 a partir de las /2.008 a partir de las 

22223333::::33330h 0h 0h 0h     

Conciertos Grupo InvitadoConciertos Grupo InvitadoConciertos Grupo InvitadoConciertos Grupo Invitado    

    ““““SSSS’’’’NSMBLNSMBLNSMBLNSMBL””””    

CAMBRA MODERNA: 

Coses que passen és el títol del projecte musical que neix el febrer de 2008 
després de la participació de S'Ensamble a l'elenc musical de “Odisseus”, de 
Lluís Mangado, obra estrenada el gener de 2008 al Teatre Principal de Maó. 
Després d'una aturada de boni un any, el grup es refà i passa a tenir una 
formació de quartet: Quartet Form. La idea principal es centra en aconseguir un 
repertori adequat per a aquest grup de música de cambra moderna. Violí, llaüt, 
guitarra i flauta travessera s'engalzen per a donar vida a S'NSMBL (Quartet 
form) i encara que presentam “Coses que passen” sense bateria, es grup no ha 
perdut sa seva vocació rítmica. Es dissenyen matisos, silencis, es conformen 
dinàmiques, s'investiga la sonoritat, s'arrodoneixen finals, es creen plans 
sonors, 9Es fa música de cambra amb un repertori modern. 

El repertori que presentam és d'allò més variat i suggerent. Peces antigues que 
sonaven a Menorca s'entremesclen amb tocs folk, una dansa joglaresca, una 
“Follía” barroca i dos coneguts tangos d'Astor Piazzolla.  
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Després d'haver realitzat els primers concerts rebent una molt bona acollida per 
part del públic, que valora especialment el dinamisme del repertori i el 
sentiment musical del quartet, S'NSMBL (Quartet form) s'ha proposat 
enregistrar un disc. 

Ses preses de so es faran en directe a l'Orfeó Maonès durant el mes de 
novembre de 2008. La idea no és la de vendre els discs a botigues 
convencionals, sinó donar-los amb l'entrada als concerts que no siguin gratuïts i 
oferir-los a un mòdic preu a les actuacions d'entrada lliure. El que realment 
interessa als membres des grup és que es públic tengui accés al coneixement 
de sa seva obra i escolti ses músiques que recreen. El món editorial musical 
s'ha revolucionat els darrers anys i ses propostes imaginatives s'obren pas. 
S'NSMBL (Quartet form) troba que amb aquesta fórmula no comercial (que ja 
ha posat en marxa na Maria Camps amb el seu Quartet de Jazz) tindran més 
possibilitats d'aconseguir-ho. 

La presentació del disc, es veurà recolzada amb una sèrie d'actuacions arreu 
de l'illa de Menorca, amb sa ferma idea de sortir a la resta d'Illes Balears i a la 
Península. Uns concerts de caire tranquil, però viu i rítmic, ideal per a espais 
tancats o aire lliure, d'ambient relaxat.  

    
Entrada LibreEntrada LibreEntrada LibreEntrada Libre    
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