
Cloenda del festival

Dissabte/16 de juny 
CHRISTIAN COLLAZO
Tangos arrabaleros amb 
acompanyament de ball

Hora: 22.30h
Entrada: 5€ / reduïda 4€

El cantor argentí Christian Collazo, ens presenta el seu repertori de 
tangos arrabaleros, amb acompanyament del ball, i d’una dansa 

principalment de les ciutats de Buenos Aires (Argentina).

Christian Collazo, va ser l'encarregat de l'obertura de l'IV Festival 
Internacional de Tango Independent (FITI).

Dissabte/30 de juny 
RINAT SHAHAM I 
ZINGER QUINTET
Una nit a Broadway

Hora: 22.30h
Entrada: 10€ / reduïda 8€

Aquest projecte naix de l'afortunada trobada entre La mezzo 
israelià/nord-americà,  qui s'ha destacat com a solista en concerts i òperes 
en les grans sales del món mostrant la seua versatilitat tant en el repertori 
operístic com en el musical, i, el director, pianista i arranjador 
uruguaià/nord-americà, Pablo Zinger. El mestre Zinger ha col·laborat 
amb artistes de la talla de Astor Piazzolla, Plácido Domingo i Paquito 
D’Rivera. Els arranjaments d'aquest programa són inèdits i interpretats 
pel Zingerquintet, liderat per, Pablo Zinger Piano, i format per destacats 
músics espanyols, Roberto Turlo (oboè), Josep Sancho (clarinet) Javier 
Sapiña (contrabaix), Javier Eguillor (percussió).

Dissabte/11 d’agost 
DOMISOL SISTERS
Vocal Swing Music

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

Veus: Elena Almendos, Mélanie Lapalus, Carla Saz i Mireia Serrano. Piano: 
Eduard Marquina. Contrabaix: Jaume Guerra. Bateria: Simone Zaniol. Trompeta: 
Fede Crespo. Trombó: Toni Belenguer. Saxo tenor: Ramón Cardo. Saxo baríton: 
Latino Blanco.

sonora dels anys 50. Dómisol Sisters és un grup musical format en l'actualitat per 
quatre cantants  i set músics.  Amb aspecte retro, interpreten música dels anys 

en l'Amèrica dels anys 30, les Dómisol Sisters traslladaran al públic a l'època  
Swing. Ambientat

 daurada del swing, en un concert ple d'optimisme. 

Dissabte/25 d’agost 
CARLES CASES DIU
LLACH

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

Carles Cases portava temps pensant a homenatjar al seu company amb 
el qual tant havia compartit i així va sorgir la idea de gravar un disc amb 
el títol de Carles Cases diu Llach amb els seus arranjaments d'aquells 
temes que van tocar junts, donant-los un toc especial i la veritat és que 
si les poesies de Llach són tan directes o subtils, que a voltes sembla que 
la música és l'excusa per a dir aquells versos, Cases ha aconseguit 
despullar els poemes i deixar l'emoció al descobert oferint-nos 
l'excel·lent música de Llach que Carles ha sabut abrigallar tan bé.

Dissabte/23 de juny 
Cicle comarcal: Ovidi Montllor
ANDREU VALOR I 
EL COR DE L'ELIANA
Hora: 22.30h
Entrada: 5€ / reduïda 4€

Concert en valencià
Les meues, les teues, les nostres cançons
Andreu Valor i el Cor de L’Eliana, amb la seua Escoleta, uniran les seues 
veus per presentar-nos un concert molt especial, compartint amb el 
públic. Les meues, les teues, les nostres cançons: un recull d’alguns dels 
millors temes del cantautor contestà amb acompanyament coral; d’altres 
cançons emblemàtiques del Cor de l’Eliana i moltes més sorpreses.

Dissabte/4 d’agost
PRITT&SIMON
Blues & Soul

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

Blues, New Orleáns, Jazz, R&B, Soul, Jazzrock… amb la banda de Paco Simón i Andreas Prittwitz amb:  
Luis Fernández (teclat i piano), Dani Casielles (baix elèctric  i veu), Antonio Calero (Bateria). Andreas 
Prittwitz
orquestres a Europa i a Espanya, tals com l'Orquestra Simfònica del Principat d'Astúries, Orquestra de 
cambra Espanyola, Ars Nova, Atrium Musicae, Zarabanda i Orquestra de cambra Oques. Especialitzat 

espanyol, com Javier Krahe, Serrat, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina, Aute, Manolo 
Tena, Toreros Muertos... Francisco Simón va nàixer a Madrid, ha estudiat Guitarra elèctrica en el “Guitar 
Institute of Tecnology” a Hollywood, Califòrnia. Ha treballat amb Jerry Lee Lewis, Willie de Ville, Paul 
Collins, Kevin Ayers, Kenny Neal, Colin James, Bernard Allison, Johnny Mars, Paul Carrack i Tom Jones. 
Molt respectat i conegut en el panorama espanyol , ha col·laborat també amb artistes de la talla de 
Miguel Ríos, Antonio Flores, Rosendo, Julián Hernández ( Siniestro Total) Raimundo Amador, José Mercé.

Dissabte/18 d’agost
NORA PASTOR QUARTET
Jazz/Music

Hora: 22.30h
Entrada: 5€ / reduïda 4€

Nora Pastor naix a València. Estudia cant, interpretació i doblatge amb 
María José Peris. Estudia Jazz vocal amb la cantant espanyola Celia Mur. Va 
ser  cofundadora del grup Explorador Andrés, en el qual va cantar durant 
més de deu anys blues i rythm & amp; blues. Després, decideix fer el pas 
cap al jazz i forma quartet amb el pianista Christian Molina, el bateria 
Batiste Miguel , el contrabaixista  Enrique Errant i ella com a veu.

Dissabte/1 de setembre
HUÉRFANOS
DE KRAHE

Hora: 22.30h
Entrada: 7€ / reduïda 5€

El trio compost per Javier López de Guereña, Andreas Pritwittz i Fernando 
Anguita, exmúsics de Krahe, recuperen part del repertori d'un Krahe que 
se sorprendria de tan irreverent homenatge. Aquests músics recorren

mestre sempre va portar per bandera amb cadascuna de les seues creacions.  
quilòmetres i  escenaris fent gala de l'enginy, la poesia i l'humor que el  

Referent de grans músics atemporals com Joaquín Sabina o Javier Ruibal, 
l'essència de les composicions del gran Krahe segueix viva i torna a mostrar-se 
davant el públic amb aquest trio que de forma dinàmica recuperarà els temes 
més emblemàtics de tan singular artista.Col·labora:

Regidoria de Normalització Lingüística
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FRANCISCO PRIETO
Currito

Concert inaugural del festival

Dissabte/9 de juny

Premi Nacional de Còrdova 
2016 en la modalitat de guitarra 

Francisco Prieto "El Currito”ha 
passat de ser un guitarrista 
desconegut a convertir-se en 
l'artista revelació del XXI 
Concurs Nacional d'Art 
Flamenc de Còrdova 2016.
L'artista també és conegut 
perquè va fer una brillant 

certamen del Premi Nacional de 
Guitarra, l'únic concedit en 
aquesta edició.

Currito presentarà
Corazón Flamenco: cante,
baile y percussión, un quadre 

nit màgica.

Hora: 22.30h 
Entrada: 7€ / reduïda 5€ 

Apertura de portes: 21.00h
Lliurament de premis: 22.30h
Actuació musical: 23.00h

Venda d’entrades: 
info@celdeleliana.com / 678 57 80 17
i al Bar Torrent

Entrada sopar i concert: 20€
Entrada concert: 10€

Dijous/20 de juliol
PREMIS CEL
NIT DE SANT ELIES

Amb l’actuació de 
TIRANT DE RONDALLA 

VENDA D’ENTRADES
Mes de juny: divendres 9.30 a 14.30h i
de 17 a 19.30h al centresociocultural

A partir del 22 de juny: de dilluns a diumenge a 
partir de les 22.30h en la taquilla del cinema 
d'estiu

Del 6 al 17 de juliol son festes majors i no hi haurà 
cinema d'estiu

Taquilla Torre del Virrei: un hora abans del concert

Venda d’entrades online: 
www.elientrada.es

servei de bar

al recinte no es podran 
entrar begudes

 www.leliana.es  www.leliana.es
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Cloenda XVII 
Pinceladas Flamencas

Diumenge/24 de juny 
CONCERT DE L’ESCOLA 
CORAL DE L’ELIANA
Circ, màgia i somnis

Hora: 20.00h
Entrada lliure. Aforament limitat

Aquest col·lectiu musical, en el qual participen xiquets i xiquetes de 4 
a 25 anys, oferiran una mostra del treball continu que s’ha realitzat 
durant aquest curs. Amb ell volen mostrar la seua estima per la música 
i el cant.

Col·laboren

festival

Del 9 de juny
a l’1 de setembre
Torre del Virrei


