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PERET REYES

VIDEOS: youtu.be/rd1aySCVRmM

WEB: facebook.com/peretreyes

PERET REYES és actualment el màxim
exponent de la rumba catalana d’arrel,
llegenda viva de la Rumba Catalana amb
majúscules. Germà de Ramon Reyes
“Ramonet” i fillol de Peret “El Rei de la
Rumba” Pubill Calaf. 

MOROSITO

VIDEOS: https://youtu.be/omotAUq4cCg
WEB: www.morositooficial.com

ALTRES:

facebook: morosito / twitter: @morositomusica / 

instagram: morosito_oficial

Morosito és una banda formada l'any 2016
a Barcelona per Javi "Moro"-veu, sito-
guitarra espanyola i veus, mario roca-
guitarra i veus, jaume fite- baix, edu flores-
guitarra electrica i manel cabello- cajon i
veus. Hem editat fins ara "el hilo invisible"
(Satelite k, 2014) i a la Diada del 2016
estarem presentant: el maxi single "Elige
tu single" (adelanto de tres cançons del
segon disc "una historia en cada piel"

https://youtu.be/rd1aySCVRmM
http://www.morositooficial.com/
https://youtu.be/omotAUq4cCg
https://www.facebook.com/peretreyes/


BANANNA BEACH

VIDEOS: https://www.youtube.com/watch?v=A5FMwZrdQcY

WEB: https://www.facebook.com/banannabeach

Som una banda rumbera vestida d'aires
tropicals i mestissos, nascuda a l'Empordà
a finals de 2009 amb l'objectiu de repartir
festa, alegria i ventilador. Aquest any
estrenem el nostre primer disc "Camino de
la playa" Juny 2016 / Groove studios &
Candela's way (Sevilla), 10 cançons que
desprènen l'essència més Tropikal de la
Rumba Catalana.Components: Oriol
Sarandonga (Veu principal), Adrià
Medinilla (Guitarra), Edu Ayerbe (Percu),
Andreu Viernes (Guitarra elèctrica), Sergi
Rodriguez (Veu & show), Antoni Vives
(Percu llatina), Albert Ramos (Bass man) i
David Sanchez (Teclista)

RUMBA TARUMBA

VIDEOS: https://www.youtube.com/rumbatarumba

               https://www.youtube.com/watch?v=G7FVJe8JIZI

WEB: www.rumbatarumba.com

ALTRES:

http://www.facebook.com/rumbatarumba

https://twitter.com/rumbatarumba

Rumbatarumba és un grup de Rumba
Catalana format a l'abril de 2008 a
Barcelona, fruit de la inconsciència de
Ramon Grau-Guinot i Toni Pelegrín (Los
Manolos, Los Elásticos) i la manca
d'escrúpols de Pera Albert i Félix
Sepúlveda (The Blues Bordes de Artés).
Obsessionats en complir una missió divina
que no són capaços de recordar amb
claredat qui es la va encomanar, es
proposen passar de rosca del tot a la
Rumba Catalana. Per a això, s'entesten a
aplicar una contraindicada barreja de
ventilador i distorsió a qualsevol cançó
que se'ls passi per davant.De moment, no
aconsegueixen gran cosa mes que fer
bal lar a la gent, . . . aprof i ta ' t ! ! ! .
Components: Toni Pelegrín: Guitarra i
veu, Pera Albert: Guitarra i veu, Félix
Sepulveda: Baix i veu i Ramon Grau:
Bateria, percussió i cors. Hem editat fins
ara els següents treballs: ME ESTOY
BAILANDO ENCIMA (Autoproduit 2009) i
NO SIRVE DE NÁ (Autoproduit 2012). A la
Diada del 2016 estarem presentant noves
cançons.

https://twitter.com/rumbatarumba
http://www.facebook.com/rumbatarumba
http://www.rumbatarumba.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G7FVJe8JIZI
https://www.youtube.com/rumbatarumba
https://www.facebook.com/banannabeach/?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=A5FMwZrdQcY


SON DE LA RAMBLA

VIDEOS: https://youtu.be/43ThcyGLsL4

WEB: https://www.facebook.com/sondelarambla

Banda de Son Tradicional Cubà, génere
del que la Rumba tè arrels. Formada l'any
2002, a Barcelona i Santiago de Cuba per
un grup d'amics, músics amb mes de
cincuanta anys d'activitat alguns dels seus
vuit components. Entre tots sumem 534
anys!. D'aixó surt els que ens hagin
anomenat com els Barcelona Social Club.
Components: Juan Cambra, guitarra i
acordió, Antonio Castejón, guitarra i 2ª
veus, Antonio Vázquez "Sevi", veu i
maraques, Tino Pi, tres cubà i veu, Carles
Romagosa, claves, Luis Pantín, congas,
José Antonio Huergo "El Gallego",
bongos, Roberto Quintero, baix i direcció
musical. Darrer disc: "Plátano Maduro".
Enregistrat a Santiago de Cuba 2014.
D is t r i bu i t per P icap . A la D iada
presentarem el proper videoclip "El Tren"
(en producció).

REPÚBLICA RUMBERA

VIDEOS: https://www.youtube.com/watch?v=aLftfzQUpTs

WEB: https://www.facebook.com/LaRepublicaRumbera/

La Republica Rumbera es una banda
formada l'any 2011 al Vallés per un grup
de amics i actualment formem el grup:
Raul Hernández "Ralet" - Cantant i
guitarra espanyola, David Revelles -
Cajón, Lluís Codina - Trompeta, Jean-
christophe Bovy - Trombó, Jordi Revelles -
Guitarra solista, Raul Martinez - Baix,
Carmen Parra - Palmera i coros, Conxi
Giménez - Palmera i coros, Pepe Mesa -
Saxo, Jaume Martin - Guitarra espanyola,
Amat Romaní - Percusió llatina, Pep
Garcia - Piano Hem editat fins ara els
següents treballs: "Al Teu Costat" (Sota la
Palmera, 2015) i a la Diada del 2016
estarem presentant: un parell de singles
que acabem de grabar amb en PTT: "La
punta vella" / "Maruye" que formaran part
del segon disc,

https://www.facebook.com/LaRepublicaRumbera/
https://www.youtube.com/watch?v=aLftfzQUpTs
https://www.facebook.com/sondelarambla
https://youtu.be/43ThcyGLsL4


SET DE RUMBA

VIDEOS: http://www.planning.cat/web/set-de-rumba/

WEB: https://www.facebook.com/setderumba/

Banda formada el 2009 entre Barcelona i
Vilafranca del Penedès, membres de
Derrumband i Ai, ai ai coincideixen al ja
mític homenatge que se li va fer al Gato a
la sala Apolo aquell mateix any. Des
d’aleshores Aquests rumberos de primer
ordre com són el Rafalito Salazar i el
David Torras s’uneixen als nouvinguts al
món de la rumba de la mà del repertori del
Gato i es crea aquest grup que encara
amenitza infinitat de vetllades rumberes
arreu del territori. Rafalito Salazar. guitarra
i veu, David Torras, baix i veu, Francesc
Torné, guitarra i veu, Oriol Pidelaserra,
piano i cors, Nico Ramírez, bongó
campana i cors i Raimon Benach, congas.
No tenim cap disc al mercat, aquesta
diada presentarem el tema: “El secret del
Set”

SANDUNGUERA

VIDEOS: https://www.youtube.com/watch?v=S-z5ucjkT4k

WEB: http://www.sandunguera.cat/

ALTRES: https://www.facebook.com/sandunguerabcn

Sandunguera es una banda formada l'any
2014 al barri de Sants per un grup d'amics
i actualment formem el grup: COMPAY
DE L R I O : G u i t a r r a + V e u , P A U
TORRENTE: Guitarra + Veu, WALLY
VON HAUS: Teclat + coros, BERNAT
BAS: Percussió, SERGI CAPARROS:
Baix + coros. Alguns d'ells també
components de La Màlaga. Hem editat
f i n s a r a e l s s e g ü e n t s t r e b a l l s :
SANDUNGUERA YA LLEGÓ - EP - 2016
que estarem presentant a la Diada del
2016

https://www.facebook.com/sandunguerabcn
http://www.sandunguera.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=S-z5ucjkT4k
https://www.facebook.com/setderumba/
http://www.planning.cat/web/set-de-rumba/


RUMBA QUE DERRUMBA 

VIDEOS: www.youtube.com/playlist?
list=PLTXNR2zI6MNOuGg6msnxCMUA7Q8LRTdCZ

WEB: rumbaquederrumba.bandcamp.com

ALTRES:

www.facebook.com/rumbakedrumba

Rumba Que Derrumba és una banda
formada l'any 2012 a la localitat de
Torrelles de Llobregat per un grup d'amics
i actualment formem el grup: Efra Potrony
- Veu i Guitarra, Martí Escobedo - Guitarra
i Cors, Joel Sánchez - Cajón i Cors, Aleix
Clemente - Baix i Pau Estévez - Congues,
Bongò i Cors. Hem editat fins ara els
següents treballs: Al Vuelo - 2016 -
Autoeditat. A la Diada estarem presentant:
Al Vuelo

TUPICA

VIDEOS: http://youtu.be/YlyzfV_Pki0

WEB: www.facebook.com/tupica

Tupica es una banda formada l'any 2016 a
la localitat de Gràcia, Barcelona per un
grup d'amics i companys del barri i
actualment formem el grup: Quimitus (veu
i guitarra), Roger (guitarra i veu), Benito
(bongos i campana), Burru (cajón), Duarte
(guitarra elèctrica), Nil (baix i contrabaix) i
Popy (saxo i conga). Hem editat fins ara
els següents treballs: (Single Cover)
Gitanitos y Morenos, Gato Pérez - 2016 -
Janowsk i S tud io , (S ing le Cover )
Caramelos, Los Amaya - 2016 - Janowski
Studio i a la Diada del 2016 estarem
presentant:nous temes.

http://www.facebook.com/tupica
http://youtu.be/YlyzfV_Pki0
http://www.facebook.com/rumbakedrumba
http://rumbaquederrumba.bandcamp.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLTXNR2zI6MNOuGg6msnxCMUA7Q8LRTdCZ
http://www.youtube.com/playlist?list=PLTXNR2zI6MNOuGg6msnxCMUA7Q8LRTdCZ


ALMA DE BOQUERÓN

VIDEOS: http://youtube.com/c/almadeboqueron

WEB: http://almadeboqueron.bandcamp.com

ALTRES:

www.facebook.com/almadeboqueron

www.instagram.com/almadeboqueron

www.twitter.com/almadeboqueron

http://almadeboqueron.bandcamp.com

Alma de Boquerón és una banda formada
l'any 2014 al barri de Gràcia (Barcelona)
per un grup d'amics. Actualment formem
el grup: Jordi Nacenta (veu principal i
guitarra), Carlos Mendoza (veus i
guitarra), Wilbert Álvarez (veus i guitarra),
David Antonin (veus i calaix). Hem editat
fins ara els següents treballs: RASPALL-
CARACAS - 2016 - Au toed i ta t i
GUITARRAZOS DE SOBREMESA - 2014
- Autoeditat i a la Diada del 2016 estarem
presentant: RASPALL-CARACAS

http://almadeboqueron.bandcamp.com/
http://www.twitter.com/almadeboqueron
http://www.instagram.com/almadeboqueron
http://www.facebook.com/almadeboqueron
http://almadeboqueron.bandcamp.com/
http://youtube.com/c/almadeboqueron

