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Auditori de Girona Girona Música

Us recomanem:

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

Divendres 27 de gener. 21h
Sala de Cambra

Smoking Bambino
Presentació nou treball Storm & Drunk

Esteve Saguer, veu i guitarra
Genís Bou, saxo i flauta travessera
Pep Garau, trompeta i flugel
Vic Moliner, contrabaix
Aleix Bou, bateria
Ricard Sohn: teclats

CICLE CÀPSULA

Durada aproximada: 75 minuts

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

5 febrer. 19h
Sala Montsalvatge
GIOrquestra: 
concert del 5è 
aniversari

Storm & Drunk
Smoking Bambino, arriba a l’Auditori de Girona per 
presentar-nos el seu sisè treball, Storm & Drunk, després 
de dos anys de silenci. L’àlbum està produït per Genís Bou 
(Gramophone All Stars) i està gravat a Estudis Ground 
amb Jaume Figueres. 

Storm & Drunk, suposa un canvi en l’estil i la formació 
del grup. Sense abandonar la profunditat introspectiva i 
intimista que caracteritza les seves composicions, aquest 
nou àlbum  ha adquirit una atmosfera nostàlgica i poètica 
amb pinzellades de jazz primari, tints de blues i un folk 
més sòrdid i noctàmbul, que aporta a l’artista un aire més 
de krooner que de cantautor.

La veu greu i rovellada, la quotidiantitat i senzilleza de les 
seves lletres i la bellesa agredolça de les melodies condueix 
l’oient a un viatge hipnòtic cap  a la llum, la foscor, l’amor, 
la mort, el desengany, el romaticisme, i la bohèmia, amb 
un rerafons taciturn i melancòlic.

Smoking Bambino
L’any 2008 neix Smoking Bambino, alter ego del 
guitarrista i compositor Esteve Saguer, també membre 
de Howlin’ Dogs. El mateix any grava el seu primer disc 
en solitari, Lost and Found (Brennus music), autoeditat 
als estudis Ground AV. El 2009 enregistra un segon disc, 
Let Me Play You Another Song. El 2010 grava el seu tercer 
disc Old stones (Brennus music), el 2012 edita Moonshiner, 
i durant el 2013 i 2014, enregistra dos Ep’s, The Spark amb 
guitarra i veu i en directe, i The Flame, enregistrat a Lille 
(França), amb col.laboració de músics francesos.



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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