Dossier “La última y nos vamos”

Descripció del grup
La última y nos vamos és la evolució de un grup de paelles, calçotades i barbacoes als escenaris. És la
voluntat de viure en una festa continua fent versions de rumba així com adaptacions i rumbitzacions de
cançons conegudes (fins que ens fan baixar de l’escenari).
No per això hem renunciat als nostres orígens: bon beure, bon menjar, així com fer cantar i ballar al nostre
voltant.
Ens declarem amants del vermut, la cervesa, la siesta, els àpats populars i anar a dormir tard.

Repertori aproximat
Ramonet, Peret, Camarón, Manzanita, Lola Flores + pescailla, Peret, Los Rodriguez, Kiko Veneno, Jose el
Frances, Ray Heredia, Rosario, Martires del compàs, Ketama, Gipsy Kings, Estopa, ... així com rumbitzacions
amb Jimmy hendrix, Lou Reed, Lluis Llac (si, també el considerem rumberu) ...
La duració de l’espectacle és de 1,5 hores i es pot allargar fins a 2 hores aproximadament. Inclou mitja part
de 15 minuts

Rumbareoke
Per aconseguir que la festa sigui doble, hi ha la possibilitat de convertir el concert en un rumbareoke
projectant part de la lletra de les cançons amb un projector. Això sempre anima a cantar i ballar, a treure el
costat més bandarra on aquells cantants de dutxa i cotxe poden treure el gall col·lectiu.
També és una forma de professionalitzar aquells cantants frustrats que fan “el peixet” (cantar movent la
boca sense treure l’aire).
En aquest format de concert, intervé una tercera persona que fa de presentador i ajuda a secuenciar els
temes amb els cantants.

Bio Jordi
Jordi comença la seva trajectòria tocant el violí al conservatori de Sant Cugat però ràpidament es passa a la
percussió en un viatge a Benin on s’introdueix en el Djembe. A partir d’aquí comença la seva formació en
bateria, congues i cajón flamenc a l’Escola de Músics i al Taller de Músics.
Ha estat músic d’espectacles de carrer i grups de música que van des de el Rock al Gospel, passant per els
ritmes jamaicans.
Com a emprenedor musical ha creat el Grup de Tabalers de Sant Cugat arribant a tocar a diversos festivals
de música així com La Fira de Tàrrega.
Després de decidir que sortia de la música venent quasi tots els seus instruments de percussió, un dia
decideix que cal començar de nou amb música d’arrel urbana i catalana com la Rumba.

Bio Jose
Jose comença a tocar la guitarra i “la bamba” amb 8 anys, estudia al conservatori de Sant Cugat del Vallès
fins que acaba el solfeig, que es quan comença a descobrir la música brasilenya, jazz, blues, el rock … fins
que acaba trobant que la barreja de tot podria ser la rumba, aquesta és la llavor de voler rumbitzar el món.
Fórmula bandarra de la rumba: Toc percussiu de batucada + acords de jazz + força del rock + sentiment del
blues = la rumba!!
Durant 10 anys abandona la guitarra descobrint pel camí la bateria, limitant la guitarra a les barbacoes,
calçotades i paelles fins que després de molts vermuts i altres festes amb en Jordi, decideix poc a poc anar
definint el concert ofert actualment, i aconseguir el seu objectiu de rumbitzar el món.

Bio Martí
Amb 9 anys comença a fer teatre a La Unió santcugatenca perquè tot el dia fa el pallasso. En acabar la
carrera dedica dos anys a formar-se en la pedagogia Lecoq a Estudis de Teatre Berty Tovías. Col·labora amb
el Laboratori Teatral Patates amb Suc (Hospitalet de Llobregat) organitzant obres i perfomances de tota
mena.
Fa teatre de carrer, improvisació, clown i fins i tot s’atreveix a muntar un grup de punk, Esguinze Zerebral.
Quan el deixen, apareix en curtmetratges i videoclips. Dirigeix l’espectacle Les Taronges Imperfectes, una
obra-col·loqui per treballar la violència de gènere amb adolescents. L’any 2017 el recluten de manera
inesperada per escampar la rumba i la festa arreu del món.

Rumbesia
Nou espectacle en preparació, presentació al Octubre de 2018.
Recital de poesia per rumbes. Durada 60 minuts sense interrupció on es musiquen poemes de Joan Salvat
Papasseit, Miquel Martí i Pol, Josep Maria de Segarra, Ramón Muntaner, Josep Carner, …

Contacte
•
•

Jose 660656698
Jose.panzano@gmail.com

Continguts - Links
Canals online
•
•

Instagram: https://www.instagram.com/y_nos_vamos_la_ultima/
Web: http://www.laultima.club

Videos
•
•
•

Video 1: https://youtu.be/ZYxfv1Um14g
Video 2: https://youtu.be/Hzqrj7wlBNE
Video 3: https://youtu.be/0ohUsFz3tK4

Altres
•
•

2 botellins de ½ litre d’aigua
Carpa per protecció del sol (estiu) o la humitat i el fred (hivern)

Equip de so propi
Hi ha la possibilitat de portar l’equip el propi grup (1.000 watts).
• Altaveus autoamplificats 1.000 w (100 Hz – 20 KHz)

•
•
•

Microfons propis segons rider
Taula segons rider
Monitor, cablejat i suports

En aquest cas son necessaris 2 allargadors de corrent.
No inclou equip de llums.

RIDER

Contacte tècnic i managing:
Jose (660656698)

Actualització: Març 2018
Format de concert: Duo de rumbes

Planol d’escenari
3 x endolls 220 v

Ch 4 - Mic Cajón

Ch3 - Voz 2
Ch 5- Mic Plato

Ch 2 - DI Guitarra

Ch1 - Voz 1
Monitor 1

Monitor 2

Canals de taula
CANALS

PEU DE MICRO

Instrument

Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4
Canal 5

SI
SI
SI / No
SI

Veu 1
Guitarra
Veu 2
Cajón
Plat

Micro
AKG D5 – SM58
DI
AKG D5 – SM58
SM57 / EM100 (propi)
SM57 / SM81

Equip de so
• Taula 7 canals
• Reverb i Compressió
• PA depenent del espai: 100 Hz – 20 KHz
• Nivell de dbA: màxim segons la legislació
• 2 Monitors d’escenari (mínim 12’’)
Altres
•
•
•
•
•

3 endolls 220 v
Llum de fons (il·luminar partitura)
Mida escenari mínim 3 metres (ample) x 3 metres (fons)
Temps de prova de so: 30 minuts
Temps de backline: 30 minuts

RIDER

Contacte tècnic i managing:
Jose (660656698)

Actualització: Març 2018
Format de concert: Rumbaraoke

Planol d’escenari
Ch 4 - Mic Cajón

Ch7 – Voz
karaoke

Ch6 – Voz
presentador

3 x endolls 220 v

Ch 2 - DI Guitarra

Ch3 - Voz 2
Ch 5- Mic Plato

Monitor 2

Ch1 - Voz 1

Monitor 1

Canals de taula
CANALS

PEU DE MICRO

Instrument

Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4
Canal 5
Canal 6
Canal 7

SI
SI
SI / No
SI
SI
SI

Veu 1
Guitarra
Veu 2
Cajón
Plat
Veu presentador
Veu karaoke-públic

Micro
AKG D5 – SM58
DI
AKG D5 – SM58
SM57 / EM100 (propi)
SM57 / SM81
AKG D5 – SM58
AKG D5 – SM58

Equip de so
• Taula 7 canals
• Reverb i Compressió
• PA depenent del espai: 100 Hz – 20 KHz
• Nivell de dbA: màxim segons la legislació
• 2 Monitors d’escenari (mínim 12’’)
Altres
• 3 endolls 220 v
• Llum de fons (il·luminar partitures i lletres cançons dels participants)
• En cas de fer projecció:
§ Pantalla per projectar opcional
§ Projector amb connexió VGA/HDMI
• Mida escenari mínim 4 metres (ample) x 3 metres (fons)
• Temps de prova de so: 30 minuts
• Temps de backline: 30 minuts

