


 DESBORDANDO

Desbordando és el títol del primer àlbum que presenta el grup Sones de Marimba.
 
La seva música viatja al voltant de l'oceà Pacífic i el mar Carib fins a arribar al Mediterrani
per barrejar-se amb diferents cultures. Es mou del Són Jarocho al Currulao, de ritmes afro-
peruans a ritmes cubans i es troba a Europa per fusionar-se amb llenguatges musicals com
el jazz i la música moderna.
 
Deu cançons componen l'àlbum Desbordando, on ens mostren, i escoltem en les seves
lletres, l'expressió del que vivim en l'actualitat; migracions voluntàries i involuntàries, en què
la identitat es transforma per adaptar-se sense perdre però les seves arrels. Desbordant la
nostra realitat, desbordant la nostra identitat.

Desbordando Tío Guachupecito Patacoblue

https://youtu.be/peQuLBLT6D0
https://youtu.be/aNxZxOY00Dw
https://youtu.be/CVJXhPwJdjk
https://youtu.be/peQuLBLT6D0
https://youtu.be/CVJXhPwJdjk
https://youtu.be/aNxZxOY00Dw


El disc Desbordando compta amb deu cançons, set de les quals estan compostes pels integrants del grup (Yehosuá Escobedo, Nicolas
Cristancho i Simao Hernández), les tres restants són arranjaments de temes tradicionals de Mèxic i Colòmbia.
 
La marimba, anomenada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, té presència al continent americà, on es poden trobar
diferents tipus de marimba com: la marimba cromàtica (Nord i Amèrica Central), la marimba d'arc (Amèrica Central) i la marimba de
chonta (Sud-amèrica), cadascuna amb tècniques, ritmes i diversos estils de música que s'interpreten en ella.
 
Des de Mèxic fins a Colòmbia, la marimba té una tradició que ve de l'Àfrica. Sones de Marimba és un viatge musical pels països
llatinoamericans on la tradició de la marimba és present, des de l'Amèrica del Nord fins a Sud-amèrica, passant per països com Mèxic,
Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Equador, Colòmbia i inclusivament a Perú. Un instrument que uneix llenguatges i estils musicals
entre Europa, Àfrica i Amèrica. 
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SONES DE MARIMBA

MÚSICS
 
Yehosuá Escobedo - Marimba & percussió             
Nicolás Cristancho - Piano & veu
Simao Hernández -  Jarana, vihuela & veu              
Alex Valdés  - Contrabaix 
Emilio Remesal - Bateria

Sones de Marimba està conformat per músics amb trajectòria internacional, titulats
d'escoles amb prestigi, com a intèrprets de jazz i música moderna, com la University of North
Texas, l'Escola Superior de Música de Catalunya i El Conservatori Superior de Música del
Liceu. Els seus integrants han tocat en festivals internacionals de jazz i músiques del món a
Espanya, Mèxic, Colòmbia, França, Països Baixos, Suècia, Alemanya, EUA, Romania,
Azerbaidjan, Itàlia, el Marroc, entre molts altres països; compartint escenaris amb músics
com Tim Garland (Chick Corea), Perico Sambeat, Roberto Vizcaíno (Chucho Valdés), Isaac
Delgado, Lila Downs, Alejandro Fernández, Ana Torroja i més músics d'estils diversos.

http://www.sonesdemarimba.com/
https://www.sonesdemarimba.com/bio


CONTACTE
sonesdemarimba@gmail.com

yehosuaescobedomusic@gmail.com
+34 655 48 3673

Barcelona España

Xarxas Socials

www.sonesdemarimba.com

@sonesdemarimba
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Àlbum Desbordando disponible a

http://gmail.com/
http://www.sonesdemarimba.com/
http://www.sonesdemarimba.com/
http://www.sonesdemarimba.com/
https://open.spotify.com/album/6KCrKesMEMPtY6AcDIc0BC
https://www.deezer.com/en/artist/67189742
https://www.youtube.com/channel/UCUERGTLsTcKGBRIczW9b4YQ
https://www.instagram.com/sonesdemarimba/
https://www.facebook.com/sonesdemarimba

