
Demà dissabte a les 12.00 hores

EL PALAU DE LA MÚSICA INICIA  MENUT PALAU AMB LA RAMBLETA
PLENA PER A GAUDIR AMB RAMONETS I LA SEDAJAZZ KIDS

Divendres, 9 de desembre. Palau de la Música

“No podia començar millor el nostre cicle  Menut Palau, dissenyat
amb molta cura per a l’oci familiar i infantil” ha destacat la presidenta del
Palau de la Música, Gloria Tello, que ha valorat el fet que “en poc més
d’una setmana la Rambleta s’ha omplit  per a gaudir de l’espectacle de
Ramonets i  la  Sedajazz Big Band Kids,  el  que demostra  l’acceptació i
l’interés per la nostra oferta cultural per a totes les edats”. D’esta manera,
demà dissabte  a  les  12.00 hores,  les  dos formacions  presentaran a  la
Rambleta esta proposta divertida i participativa, que fusiona el rock i el
jazz,  i  que  reunirà  a  19  músics  sobre  l'escenari  juntament  amb  dos
animadors.

En el concert les dos formacions també presentaran el seu nou disc amb
les cançons dels últims treballs que han gravat, amb temes tan coneguts de
Ramonets com a Rock en el col·le, La iaia és la millor, Som xiquetes o xiquets,
El cotxe nou,  Reguetont-to o  Spiderman,  juntament amb els instruments de
vent i tot el talent dels xiquets i xiquetes de la  Sedajazz Kids, per a arribar a
una nova sonoritat i dimensió musical. Uns temes que han estat especialment
arranjats  per  Marina  Alcantud,  Bernat  Cucarella,  Martina  Sabariego,  Joan
Benavent, Juan Saus, Voro García i el mateix Francisco Blanco Latino.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros ha afegit que “seguim
obrint el Palau de la Música a altres barris de la ciutat, i així, fusionant els estils
de música també l’obrim a altres públics, en este cas a les xiquetes i xiquets”.
“De la mateixa manera”, ha afegit Ros, “posem en valor al sector i als nostres
músics valencians”.

Ramonets és una banda de música rock en valencià orientada al públic
infantil i familiar, que presenta un projecte musical didàctic que ret homenatge
al mític grup de punk rock The Ramones. Realitza adaptacions al valencià de
les lletres de les cançons, que van destinades als més xicotets,  i  oferix  un
espectacle que conjuga el  rock’n roll, la didàctica i l'animació. La formació va
guanyar el premi al Millor Disc per a Famílies als Premis Carles Santos de la
Música  Valenciana 2019,  que atorga  la  Conselleria  de  Cultura  a  través de
l'Institut Valencià de Cultura. 

La  Sedajazz  Big  Band  Kids és  una  formació  infantil  que  naix  de  la
inquietud del Col·lectiu de Músics Sedajazz per a despertar l'amor a la música i
potenciar el talent des de la base educativa. El repertori de la  Sedajazz Big
Band Kids es basa en la combinació d'estàndards i d'arranjaments de grans
èxits de la història del pop i el rock, traduïts al llenguatge jazzístic i oberts a la
improvisació.


