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Samfaina
Musical
Concert en benefici de Limfelleida

11/juny/2011
Cafè del Teatre
Lleida. 20.30 h.

Samfaina
Musical

Lab 2.1
Atmosferes intenses que deixen 
a l’espectador amb sabor a Jazz

Grup Apota
(sense comentaris)

Kom’band + 
Q1banda
Les nenes
“Les dones estupendes”
Perdoneu, però algú ho havia de dir!!!

Venda d’entrades al Cafè del Teatre de l’Escorxador
Preu 6 €

Concert a benefici de Limfelleida

11/juny/2011
Cafè del Teatre
Lleida. 20.30 h.



Lab 2 .1
Professors del departament de música moderna de 

l'Orfeó Lleidatà, han tocat en múltiples formacions locals 

com Tamboira, Dioptria i Moby Dick entre d'altres. 

Després de seguir carreres diferents, les seves 

trajectòries, idees i projectes es creuen a finals de 2009 

donant com a resultat el quartet Lab 2.1. Amb un repertori 

que va del Jazz més tradicional al d’avantguarda, l'ampli 

ventall de sonoritats del quartet troba com a fil conductor 

l'energia creada en les seves improvitzacions. Atmosferes 

intenses que deixen a l'espectador amb sabor a Jazz.

Lab 2.1 és un quartet 
Lleidatà de Jazz format 
per: 

Albert Fernàndez 
guitarra 
Josep Maria López 
bateria
Joan Enric Vidal 
piano i teclats
Milton Rivera 
baix

Kom’band + Q1 banda
Dani Baiget 
baix elèctric
Oriol Nicuesa 
guitarra elèctrica
Agustí Cervera 
teclat
Elena Garcia 
flauta Travessera
Tin Cunill 
bateria

Abel Batsi 
veu
Eli Zapater 
direcció

Grup Apota
(sense comentaris)

Ester Bravo
batería
Eva Drudis
baix electric
Maria Bellmunt
veu
Laura Olivart
veu
Roser Pons
teclats 

Ramon Farre
guitarra eléctrica
Joan Casola
so i direcció

Montse Sanahuja 
baix elèctric i veu
Eva Drudis
guitarra elèctrica + veu
Anna Nicuesa 
guitarra elèctrica + veu
Montse Nicuesa 
guitarra elèctrica + veu
Maite Mòdol 
guitarra elèctrica + veu

Irene López 
teclat
Elena Garcia 
flauta travessera
Jordi Iborra 
bateria
Joana Romero 
veu
Angels Magallon
veu
Maria Altadill 
veu

Les nenes
“Les dones estupendes”
Perdoneu, però algú ho havia de dir!!


