giulia valle
Giulia Valle, compositora, arranjadora i contrabaixista, és una de les veus
més prolífiques, originals i internacionals de l’escena de jazz barceloní.
Ha combinat sempre la seva especial fertilitat d’idees, composar un univers sonor propi, divers i característic com pocs, amb una gens habitual
capacitat de formar i liderar equips de creació, lliurats a la seva música.
Factor que l’ha portat a tocar en escenaris tan destacats com el Blue
Note NY, San Francisco Jazz Center, Festival de Mont-real i molts altres
europeus i transoceànics.
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BIO
Giulia Valle va néixer a Sanremo (Itàlia) i va créixer a Barcelona.
Considerada com una veu molt especial i única dins de l’escena de jazz contemporani i actual.
Es va formar a Barcelona, París i Nova York, ha col·laborat i compartit experiències amb músics com John McNeil, Guillermo Klein, Mayte Martín, Bill McHenry,
Jason Lindner o Antonio Canales, entre molts altres.
Durant els últims 14 anys, ha estat actuant sota el Giulia Valle Group, el Giulia
Valle Trio i més recentment amb Giulia Valle Ensemble visitant molts festivals i
clubs internacionals, i rebent els aplaudiments tant de la premsa com de el públic
especialitzat.
Giulia també ensenya música al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona i a
l’ESMUC - Escola Superior de Múisca de Barcelona -.
ÚLTIMS CONCERTS

Amb el trio americà feat. Aruan Ortiz & Kush Abadey
SF Jazz Center, San Francisco (USA)
Seattle Earshot Jazz Festival (USA)
Vancouver Frankie’s Jazz Club (Canadà)
Portland PDX Jazz (USA)
Amb el trio europeu feat. Marco Mezquida & David Xirgu
Casablanca Jazz Festival (Marroc)
Unterfarth Jazz Club (Munich)
Reykjavik Jazz Festival (Islàndia)
Budapest Music Center (Hongria)
Ankara Jazz Festival (Turquia)
Istambul Italian Cultural Center (Turquia)
Pizza Express (Londres)
Jazz Voyeur Festival (Palma Mallorca)
Amb el new trio feat. Tom Amat & Adrià Claramunt
Jazz Palma Festival (Palma de Mallorca)
Manchester Jazz Festival (UK)
Eunic Jazz Festival (Alemanya)
Katowice JazzArt Festival (Polònia)
Amb Giulia Valle Group
La Mercé All Stars Jazz (Barcelona)
Auditori Pau Casals (El Vendrell)

PROJECTES

GIULIA VALLE ENSEMBLE
Eclèctica, intensa, evocadora, seductora i més estimulant que mai i amb un directe desbordant, que proposa descobrir els últims treballs de Giulia Valle, de la mà d’alguns dels músics més reconeguts, així com
d’una nova generació d’intèrprets que impactarà de ben segur en l’escena dels propers anys. David Pastor, Dani Dominguez, Martí Serra, Gorka Benítez, Roger Mas, Raynald Colom així com els com els joves
Oscar Latorre, Tom Amat, Vicent Pérez, Adrià Claramunt o Félix Rossy formen part d’aquest col·lectiu.
Giulia Valle Ensemble publica Eden Club, nou àlbum, àel 2020, serà el vuitè disc deValle, es tracta probablement del treball més complet i intens de l’autora.

GIULIA VALLE TRIO
Amb el disc “Live in San Francisco”, setè treball discogràfic de l’autora, Giulia es submergeix en el concepte
i univers sonor del trio, oferint concerts vibrants, en què la immensa interacció entre els tres instrumentistes
i la sempre captivadora música de Vall , són el denominador comú. En aquesta ocasió, Giulia presenta a dos
joves músics molt prometedors alhora que virtuosos i extremadament creatius, Tom Amat i Adrià Claramunt.
Una nova etapa que uneix un nou desenvolupament de la sempre intensa i rica música de Giulia, alhora que
el descobriment de joves valors de l’escena jazzítica nacional.

CARLOS CANO EN CLAU DE JAZZ
El de Giulia Valle no és un salt sense xarxa, ja que tots els rigors del perfeccionament musical la precedeixen, i del diàleg amb els seus alts còmplices podia esperar semblant efecte multiplicador. Música que
transcendeix les caselles dels gèneres musicals, encara que havia aquí molt jazz i també molta cançó, i
essència coplera, i promiscuïtat meridional.

DISCOGRAFIA

[FRESH SOUNDS RECORDS 2020]

EDEN CLUB neix el 2016, a través d’l’espectacle homònim creat conjuntament amb la coreògrafa
Inés Boza i la seva meravellosa companyia de dansa “Senza Tempo”.
Sempre he considerat el moviment com un element intrínsec a la música, una font d’energia que
s’obre a través dels sons i que aconsegueix moure l’ànima, la imaginació i renovar cèl·lules. Em crida l’atenció que s’usi aquesta mateixa paraula, moviment, per definir les diferents parts successives
que formen una composició musical.
La música que forma part d’aquest, el meu vuitè treball discogràfic, inclou el desenvolupament
d’algunes de les peces que vaig escriure per a l’espectacle, a més d’altres músiques creades i
adaptades per a la formació aquí present: un septet de músics tan creatius com generosos, virtuosos de l’instrument i de la música.
Finalment vaig reconèixer aquest EDEN CLUB en l’espai que habito. Un espai atípic, però no utòpic. Inventat per al silenci, per a la creació, però també creat per als altres, on conflueixen éssers de
diferents espècies i provinences. Dames felines i un seductor llebrer conviuen amb instruments, en
aquest racó de món tan variat i infinit com vulguin veure-ho els meus ulls.
I, en cadascuna de les cantonades, presidides per la música, artistes, savis i adorables canalles es
comuniquen fascinats els uns pels altres, units per un gran respecte a l’espai que ocupen i el desig
de ser ànimes lliures.
Giulia Valle, Barcelona 2020

ESCOLTA’L AQUI

https://www.giuliavallemusic.com/discography
DISCOGRAFIA COMPLETA
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https://www.youtube.com/c/GiuliaValleMusic/videos

https://open.spotify.com/artist/1cSzkdITcNVUP1XiyPbU5E

www.instagram.com/giuliavallemusic

CONTACTE
MAR RUBIRALTA
mar@balaioproducciones.com
www.balaio pro duccio nes.c om
BARCELONA

