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Us recomanem:

Servei de bar
Des d’una hora abans i fins una hora després del concert

Diumenge 22 de gener. 19h
Sala de Cambra

Larry Goldings, 
Peter Bernstein 
& Bill Stewart
Larry Goldings, orgue hammond 
Peter Bernstein, guitarra 
Bill Stewart, bateria

Durada aproximada: 90 minuts

PRIMERA ACTUACIÓ A GIRONA

27 de gener. 21 h
Sala de Cambra
CICLE CÀPSULA
Smoking 
Bambino

29 de gener. 20 h
Sala Montsalvatge
CICLE IBERCAMERA
Orquestra 
Mariinsky / 
Valery Gergiev

El trio Goldings-Bernstein-Stewart arriba per primer 
cop a l’Auditori de Girona per presentar-nos el seu 
aclamat treball Ramshackle Serenade. El guitarrista Peter 
Bernstein, el teclista Larry Goldings i el bateria Bill 
Stewart conformen un dels millors trios de jazz de les 
darreres dècades. Els respecte que es professen els uns 
pels altres queda palès en les seves converses musicals 
a l’escenari. Tots ells membres del moviment Young 
Lion jazz a finals del segle XX i ara ja establerts com 
autèntiques estrelles del jazz, porten tocant junts més de 
25 anys, durant els quals han enregistrat diferents treballs 
que mostren el seu so, explorant estàndards del jazz o 
tocant les seves pròpies composicions. 

Larry Goldings, nascut a Boston l’any 1968, està 
considerat com un dels principals pianistes, organistes 
i compositors de jazz de l’actualitat i ha col·laborat 
amb artistes de la talla de Maceo Parker, Jim Hall, John 
Scofield, Michael Brecker, Pat Metheny, Madeleine 
Peyroux o James Taylor. Goldings també és productor i 
arranjador. En la seva faceta de compositor, algunes de 
les seves cançons han estat enregistrades per Michael 
Brecker, Till Brönner, Jack DeJohnette, Bob Dorough, Jane 
Monheit, Gaby Moreno o John Scofield.

Peter Bernstein, guitarrista novaiorquès nascut l’any 
1967, va impressionar al mateix Jim Hall per la seva 
destresa i gust interpretatius, amb un estil que uneix amb 
coherència l’essència dels clàssics del gènere incorporant 
elements de noves tendències. Ha compartit escenari i 
estudi de gravació amb els més importants del gènere, 
actuant i enregistrant en infinitat d’ocasions i registres.

Bill Stewart, nascut a Iowa, és un dels bateries de 
jazz més respectats i sol·licitats. A més de les seves 
col·laboracions amb el quartet de John Scofield i en el Pat 
Metheny Trio, Stewart ha treballat amb Charlie Haden, 
Jim Hall, Joe Lovano i Bill Carrothers entre altres. El seu 
horitzó musical s’amplia quan coneix al saxofonista Maceo 
Parker amb qui ha actuat i enregistrat en tres dels seus 
àlbums.



Venda anticipada d’entrades:
www.auditorigirona.org
www.girona.cat\entrades

Taquilles: 
Auditori de Girona 
i Teatre Municipal

www.auditorigirona.org
Tel: 872 08 07 09

Segueix l’Auditori 
de Girona a:
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PATRONS
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