SLIDE-PIANO
Ferran Aran, piano
Josep Manzano, guitarra elèctrica
Un viatge en el temps que ens permet gaudir d´una extensa combinació de temes i
estils que han marcat una època daurada en el món de la música moderna del
darrer segle. Desde el blues, el rock´n´roll i estàndards més considerats, als ritmes
i melodies més actuals. Figures com Eric Clapton, The Shadows, Santana, Stevie
Wonder, entre d´altres, serien la inspiració d´aquest duet que amb un puntejat
acurat de la guitarra i gran versatilitat del piano ens mostren una gran fusió i
sincronització en l´escenari, creant un clima agradable i de gran bellesa per tots
aquells que vulguin rememorar el que es coneix com “una de les millors etapes de
la música dels últims anys”.
Ferran Aran, pianista, teclista, compositor, arranjador i productor musical, amb
àmplia experiència en els escenaris de major anomenada de la geografia catalana
desde el 1990, obté els estudis de solfeig, harmonia i piano al Conservatori Isaac
Albèniz de Girona al mateix temps que s´especialitza en música moderna.
Fundador dels conjunts F&F Style i Soulsay, duu a terme durant més de 10 anys la
direcció musical del conjunt Rollsband de les comarques gironines. Professor de
música moderna i amb un extens repertori i ampli ventall d´estils actua com a
concertista en solitari al piano i acompanya a cantants, guitarristes i saxofonistes d
´àmbit nacional i internacional.
Josep Manzano, guitarrista amb inicis autodidactes, es titulat superior de guitarra
pel Conservatori del Liceu de Barcelona. Ha estat convidat a diversos festivals a
Catalunya, Estat Espanyol i altres paisos, fent gires per Suissa, Serbia, Méxic,
França, Itàlia, Perú, Bulgària, Argentina, Anglaterra o Alemanya, on ha realitzat, a
mes de concerts, enregistraments per a ràdio i televisió, master classes,
conferències o assistint de jurat en concursos internacionals de guitarra. Ha
enregistrat CD’s amb el guitarrista de flamenc Xavier Ballesteros i amb el
guitarrista clàssic anglès Carlos Garcia Benitez. Com a solista ha enregistrat tres
CD’s dedicats a Francesc Tarrega i a compositors guitarristes gironins del segle XIX.
Com a docent imparteix classes a l'Escola de Música del Gironés.
Video resum: https://www.youtube.com/watch?v=WWijc_ro25I

