RUMBESIA

Companyia
La última y nos vamos
Espectacle 		Rumbesia
Durada			 75 minuts aprox
Gènere			 Recital de poesia
Músics			 Titojose – Veu i Guitarra
				Jordi Esteve – Percussió i veu
Direcció			 Jose Panzano
Recomenat			
Per a tots els públics
Presentació
Festival Nacional de Poesia - 13 Octubre 2018

Espai escènic		 Qualsevol espai. No es necessària escenografia adicional

POEMES

Rumbesia es un recital sobre els sentiments: la llibertat,
l’amor, la tristesa, la mort, la tendresa, ... però sobretot és
un cant a la vida.

La casa que jo vull
Joan Salvat-Papasseit

Espero meravelles
Montserrat Abelló

Arbequines de l’amor
Maria Mercè Marçal

Cançoneta incerta
Josep Carner

Aquesta remor que se sent
Miquel Martí i Pol

Canço de pluja
Josep Maria de Segarra

Vinyes verdes
Josep Maria de Segarra

Corrandes d’Exili
Pere Quart

La Plaça del Diamant
Ramón Muntaner

Mester d’Amor
Joan Salvat-Papasseit

Rumbesia es un recital de poesia
fusionat amb rumba, en el qual es
conjuguen poemes musicats específicament per a aquest espectacle,
així com una revisió de poemes ja
musicats.
Rumbesia parla sobre els sentiments
i la seva relació amb les persones.
Gira al voltant de: la llibertat, l’ amor,
la tristesa, la mort, la tendresa, ... però
sobretot és un cant a la vida.

El recital està format per deu poemes
en els quals trobarem rumba, rumba
catalana i el que definim com una
rumba de bressol.
Els poemes que conformen l’espectacle son d’autors catalans “universals”
com: Joan Salvat Papasseit, Maria
Mercè Marçal, Miquel Martí i Pol,
Josep Maria de Segarra, Montserrat
Abelló, Ramón Muntaner i Josep
Carner.

Jordi Esteve

Tito Jose

Jordi comença la seva
trajectòria tocant el violí al
conservatori de Sant Cugat
però ràpidament es passa a
la bateria.

Jose estudia guitarra i
solfeig al conservatori de
Sant Cugat del Vallès.

Més endavant fa un viatge
a Benin on s’introdueix en el
Djembé i la percussió
afrocaribenya.
A partir d’aquí segueix la
seva formació en bateria,
congues i cajón flamenc a
l’Escola de Músics i al Taller
de Músics.
Ha estat músic de bandes
de carrer en estils tan diversos com batucada, musica
tradicional o balcànica.
També ha estat membre de
grups de música que van
des de el Rock al Gospel,
passant per els ritmes
jamaicans.
Un bon dia decideix que cal
començar un nou projecte
amb música d’arrel urbana i
catalana com la Rumba.

En acabar la seva formació,
descobreix altres estils
musicals com la música
brasilenya, el jazz, el blues i
el rock, fins que acaba trobant que la barreja de tot
plegat podria ser la rumba.
La seva fórmula: toc percussiu de batucada +
acords de jazz + força del
rock + sentiment del blues
= la rumba!!
Funda “La última y nos vamos” amb en Jordi, duet de
rumbes on prepara
adaptacions de diferents
estils: rumba, bossanova,
kumbia, blues, ... , decideix
preparar l’actual espectacle, unint dues formes de
comunicació: la poesia i la
rumba.

Contacte i
contractació
Jose – 660656698
ynosvamoslaultima@gmail.com

Plànol de l’escenari

RIDER
Actualització
Juny 2018

Ch 4 - Mic Cajón

Ch 2 - DI Guitarra

Contacte tècnic
Jose: 660656698

Temps prova de so
30 minuts

Ch3 - Veu 2
Ch 5- Mic Plat

Monitor 2

Ch1 - Veu 1

Temps de backline
30 minuts

Monitor 1

Canals de taula

Contingut
Audiovisual
i links
Web (inclou video de presentació)
www.rumbesia.cat

Equip de so

Equipament escenari

Taula 5 canals
Reverb i Compressió
PA depenent del espai: 100 Hz – 20 KHz
Nivell de dbA: màxim segons la legislació
2 Monitors d’escenari (mínim 12’’)

Llum de fons (il·luminar partitura)
1 faristol d’orquesta
1 cadira sense braços
Escenari mínim 3 metres (ample)
x 3 metres (fons)

www.rumbesia.cat

