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(Dómisol Sisters)

Fanny Germain, veu
Fede Crespo, trompeta
Eva Serrano, contrabaix
Simone Zaniolm, bateria
Eduard Marquina-Selfa, piano
Lucia Medea, professora de ball
Carles Marquina, professor de ball

Actualment, Dómisol Sisters està de gira per
presentar el seu tercer treball “Smile”, un
viatge plantejat des del confinament que tots
hem patit per la covid. Els seus directes han
sigut a Madrid, Barcelona, Mallorca, Peníscola,
Alacant, Màlaga, Tarragona, Saragossa, Múrcia
i un llarg etcètera. A més d’aquest darrer
àlbum, també podem trobar els seus primers
projectes “Take that swing!”(2016) i el primer
de tots “Get on board!” (2014).
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La banda va nàixer a València
l’any 2011 amb la intenció
de recrear, amb arranjaments
propis, els ritmes i melodies
de l’Amèrica del Nord durant els
anys 30, 40 i 50. Han actuat
en reconeguts festivals de
jazz com el Festival de Jazz
de San Javier o el de València,
i les seues actuacions es
caracteritzen pel dinamisme
i l’energia optimista i divertida
que aconsegueix traslladar a
l’era daurada del swing.
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D’altra banda, caldria remarcar
col·laboracions realitzades
pel grup, com ha sigut amb la
UJI Big Band de Castelló,
dirigida per Ramón Cardo, la
Jove Big Band de Sedajazz,
juntament amb músics de renom
com Perico Sambeat, Jesús
Santandreu, Vicente Macián
o “Latino” Blanco.
Pel que fa als professors de ball,
es tracta de dos referents no
solament de l’escena valenciana
sinó europea. Han realitzat
diferents classes magistrals per
ciutats espanyoles i actualment
són professors residents a Milà.
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Venda i reserva d’entrades en línia (www.latenda.es/entrades)
o presencial al Centre Cultural La Nau. Localitats no numerades. Capacitat limitada.
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