
                                                CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA      
                                  Dimarts 1 de setembre de 2015 a les 20.00 hores             
                           Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 
                                                                                             Saló d’actes                                               
                                                                                                 Barcelona  

“Swing, bossa nova, bolero, vals...” 
DOMINO SWING 

ILIA MATVEEV saxo alt 
NETER CALAFATI guitarra 
FEDERICO FIORE guitarra 

JUAN CARLOS BUCHAN contrabaix 
 

                  
 

Juan Carlos BUCHAN                                 Billy Evans  
Neter CALAFATi                                    The Distance   
Neter CALAFATI                           My clock doesn’t work    
Ilia MATVEEV                                      Broken Brain    
Neter CALAFATI                                     Jeni’s Time   
Neter CALAFATI                               Colum Last Minute   
Neter CALAFATI                              Quitely La Tallada   
Juan Carlos BUCHAN                                      Alfama   
Neter CALAFATI                                  Honolulu Blues   
Ilia MATVEEV                                           Katuska   

  
Domino Swing és un projecte musical que neix a Barcelona el gener de 2014, amb la trobada de Neter Calafati i 
Federico Fiore. La inspiració i l'orientació musical troben les seves arrels en el Jazz Manouche, el jazz "gitano", el 
jazz clàssic, el flamenc i la musette francesa, fusionant-se amb cèlebres temes, sonoritats populars i improvisació. 
La formació es compon d’una secció rítmica de contrabaix i guitarra que dóna suport al diàleg entre saxofon i 
guitarra solista. Amb els encants de les energies gitanes contemporànies, el quartet es proposa reproduir en 
format acústic la màgia del swing francès Django Reinhardt i el seu Quintet du Hot Club de France. El repertori 
inclou diverses composicions originals, que creuen fusions amb gust de swing, bossa nova, bolero i vals. 
www.racba.org                                                                                                                  www.fomentdelaclassica.cat 

                                                                                                                                                                                                                
Després del concert podeu gaudir d’un magnífic sopar als restaurants Japi Suchibar o Manolete. 

        Menú especial per 20€ presentant l’entrada del concert. Passeig d’Isabel II, 2 i 4 (davant de la Reial Acadèmia) 

  
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica  
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 
Nom i primer cognom .................................................................................................... 
 

Correu electrònic ................................................................................................... 
 

Telèfon/s .................................................................................................................... 

http://www.racba.org
http://www.fomentdelaclassica.cat

