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“Voici un concert différent, proche, multiforme, sensoriel
où la gastronomie le dispute à la musique, et l’innovation à
la tradition. Il s’agit pour nous tous de plonger sans retenue
dans la culture des Baléares, dans une expérience
sensorielle mêlant le jazz, le chant et …la cuisine”

Origen: Mallorca
Data del projecte: 2015
Estil: #Ètnica#Jazz#Contemporània

- ACTION JAZZ FRANCE Magazine

VIDEO
CONCERT

Ferments

TRAILER

“Lés Les goûts-réunis de Miquel Brunet: un esforç artístic i
musical de trobar arrels per una part en la llibertat total de les
músiques experimentals de fa unes dècades (Miles Davis,
sobretot), però també en els referents ancestrals de la cultura
de Mallorca de les Rondalles a les sopes. Música, dansa,
tradicions, gastronomia i paisatge es combinen aquí en una
alenada profunda i sincera, la mateixa que sempre ha estat la
signatura d’aquest compositor.”
Antoni Pizà musicòleg

QUI SOM

Making off CD
&
Documentary

Miquel Brunet
Estudi: 34 971613801
Mòbil: 34 619707177
Correu:
mbrunet@onaedicions.cat

Miquel Brunet, piano, teclats i electrònica
Biel Majoral, veu
Júlia Colom, veu
Pep Garau, trompeta
Josep Oliver Rubio,trombó i inst. tradicionals
Pep LLuís Garcia, bateria i percussió
Mateu Xurí, Glosa
Alexandra Palomo, Actriu/Dansa
Maria Solivellas, Chef

FERMENTS. El mapa sensitiu de Mallorca

www.ferments,cat

FERMENTS el fruit i resum de tres jornades
d’una intensa experiència viscuda al estudis ONA
EDICIONS (Bunyola). Un tribut al disc Bitches
Brew de Miles Davis, on de manera totalment
improvisada, sense partitures i amb l’únic ajut de
l’estimulació sensorial ( la vista, l’olfacte, el tast,
l’audició,….) els intèrprets tractarem de
reflexionar sobre la identitat musical de Mallorca.

Ona Edicions Musicals S.L
Son Serra, 102
07110 Bunyola- Mallorca
Illes Balears

L’objectiu és traslladar a l’escenari l’esperit del
procés creatiu desenvolupat prèviament a l’estudi
d’enregistrament: reflectir musicalment la cultura
pròpia feta a Mallorca, a partir de l’estimulació
sensorial, la sonoritat de la llengua catalana, el ball
i el gust .

NOM DEL GRUP

MIQUEL BRUNET Ensemble

ESPECTACLE

FERMENTS

FORMAT

Jazz/Ètnica/Glosa/Contemporània

CATXÈ

Format Concert: CONSULTAR
Format Gastro-Concert: (amb Chef a l’escenari i
degustació públic durant i post concert, màx. 170 pers.)
CONSULTAR

DESPLAÇAMENTS I
ALLOTJAMENT

Existeix subvenció de l’Institut d’Estudis Baleàrics que cobreix
aquesta despesa

LLOC WEB

www.ferments.cat

YOU TUBE

https://www.youtube.com/watch?
v=DSv-86h4QQY
https://www.youtube.com/watch?
v=e8HFW05OW9Y
https://www.youtube.com/watch?v=UJ2pzq6HuiM
https://www.youtube.com/watch?v=455Hw9iRIM

ALTRES ENLLAÇOS

https://www.facebook.com/
fermentsdocumentary/?fref=ts
http://onaedicions.cat/ferments_tv.html

CONTACTE

mbrunet@onaedicions.cat,
Tel. 34 971613801
Mòb: 34 619707177

