El projecte Essències
desembarca a Menorca portant l’espectacle
de Carles Benavent + Tomasito
a la sala Es Claustre

▪ El duet del baixista Carles Benavent i el bailaor Tomasito aterra a Es Claustre
de Maó el proper dissabte 10 d’agost (22h) de la mà del projecte Essències
▪ Essències és un projecte musical centrat en el jazz i radicat a Montblanc, que
amb aquest espectacle amplia fronteres iniciant la seva aventura a Menorca
▪ Aquest primera incursió a les balears arrenca garanties i qualitat: amb un
espectacle de primer nivell i en una de les sales més prestigioses de Maó
▪ Essències sempre marida oïda i paladar: la proposta musical es
complementarà amb una mostra de vins i caves de la DO Conca de Barberà
Dijous 1 d’agost.- El projecte musical Essències, especialitzat en jazz, aterra per primer cop a Menorca. I es
presenta portant aquest proper 10 d’agost l’espectacle -únic i irrepetible- de Carles Benavent Trio +
Tomasito a la Sala Es Claustre de Maó (22h).
Essències és una iniciativa cultural originària de Montblanc, però amb un esperit itinerant, que sempre
proposa un maridatge de vins i música, i arrenca aquesta singladura a ses illes amb garanties: portant en
exclusiva -per primer cop a les balears- aquesta trobada artística tan especial, que no s’ha prodigat
gaire donada la agenda de tots dos artistes. I ho fa a una de les sales més prestigioses de Maó, com és
Es Claustre.

Carles Benavent Trio + Tomasito, o el millor jazz fusionat amb el flamenc més peculiar
Carles Benavent (Barcelona, 1954) és una referència indiscutible del jazz i la música creativa del darrer
mig segle. És un dels músics més admirats i respectats de l’escena mundial, hereu directe del llegat de
Jaco Pastorius, el so únic del seu baix ha seduït als més grans del jazz elèctric amb els quals ha treballat,
des de Chick Corea fins a Quincy Jones i Miles Davis i ha estat innovador absolut en un gènere tan
arrelat com el flamenc al costat dels més grans exponents de la seva història moderna com el
guitarrista Paco de Lucía, el cantaor Camarón de la Isla i el saxofonista Jorge Pardo.
Des que va obrir-se camí a la dècada dels setanta, la progressió de Carles Benavent ha estat imparable. A
les seves mans el baix elèctric i la mandolina han esdevingut instruments solistes amb una extraordinària
entitat pròpia. En plena maduresa de la seva evolució, ha desenvolupat en paral·lel els seus projectes
més personals com aquest trio amb el que ara es presenta en companyia del percussionista Aleix
Tobias i d’un dels joves valors més ferms de l’escena jazzística actual com és el pianista Roger Mas. Un

trio d’autèntic luxe que es redimensiona amb la participació al compàs i el ball d’un geni tan autèntic i
singular com Tomasito.

Essències va més enllà de la música: gaudim a través de la oïda, però també del gust
Un dels trets bàsics i definitoris de l’Essències sempre ha estat proposar el maridatge de la música i el
paladar. Perquè el talent sempre brilla més quan ve ben acompanyat. I això vol dir que per aquesta vetllada
el públic trobarà a Es Claustre una mostra de vins i caves de la DO Conca de Barberà per acompanyar el
delicatessen que tindrà lloc damunt dels escenaris.

Entrades ja són a la venda!
Preu únic: 20€.

Per a més informació:
www.essencies.cat
www.esclaustre.com
IG: @essenciesfestival
FB: @essencies
HT: #essenciesfestival

Disponibilitat per entrevistes per part de Carles Benavent
Telefòniques, a partir de l’1 d’agost.
Presencials (a Menorca) a partir del dia 6 d’agost.

Essències – Premsa i comunicació
Nestor Lozano - comunicacio@essencies.cat - 636 17 81 81
http://www.essencies.cat

