


Peace,Love, UnityandHaving Fun!!!

Un concert homenatge a la música negre, una festa animada per la

dansa espectacular dels BRODAS BROS i conduïda per la banda

NACIÓN FUNK ALL-STARS capitanejada per LALO LÓPEZ

(Fundación Tony Manero) amb MICHEL CLAVERO com a frontman.

5 Ballarins, 6 músics i 2 cantants portaran al teatre l’energia del

HIPHOP que va néixer gràcies a les festes Block Party que van

començar a organitzar DJ’s de Nova York com Kool Herc, Afrika

Bambaataa o Grandmaster Flash.

Després de fer “Pere i el llop” amb música clàssica, “Vibra” amb

percussió, “Br2” amb electrònica... els Brodas Bros tornen als orígens

del funk dels 80: James Brown, Aretha Franklin, Kool & The Gang i

molts més.

Amb hits com el “Get Up Sex Machine” o el “Think”, us faran saltar de

la cadira i ballar!

Un espectacle altament participatiu, un concert on

els espectadors son lliures d’aixecar-se, ballar i

cantar quan els hi vingui de gust.
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La companyia Brodas Bros neix a l'any 2006, i des de els seus inicis,

les dues parelles de germans i germanes, Pol i Lluc Fruitós i Berta i

Clara Pons formen el nucli que impulsa tots els seus projectes.

En aquest Tribut a James Brown, els acompanya la banda Nación

Funk All-Stars feat Michel Clavero i el jove i multidisciplinari ballarí,

Marc Carrizo que ha passat d’alumne de Brodas a company de

professió i ballarí en la majoria dels espectacles de Brodas Bros.

Tribut a James Brown, els acompanya

feat Michel Clavero i el jove i multidisciplinari







Des de 2006 fins a l'actualitat, aquesta companyia de germans s'ha

caracteritzat per la seva versatilitat a l'hora de treballar:

 Anuncis televisius per Burn, Fonzies, Seat Ibiza, Chevrolet, Eroski,

Desigual, Banc Sabadell...

 Pel·lícules com el Sexe dels Àngels de Xavier Villaverde, Jo sóc

la Juani de Bigues lluna o La maquina de ballar de Santiago

Segura.

 Actuacions televisives a Buenafuente, “Fama a bailar”, “Hombres

y Mujeres y Viceversa”, Ànima, La partida, La marató de tv3...

 Masterclas per els artistes de Saltimbanco , CorTeo del Circ del

Sol i Amaluna, a les companyies de dansa contemporània de

Cesc Gelabert, La Intrusa, Cobosmika i l’ “Institut del Teatre” així

com en multitud de centres i escoles de ball per tot el món.

 Espectacles a mida per a la Cavalcada dels Reis Mags a

Barcelona, per a la marca de roba Superdry desfilant en el

Brandery, per al festival Hipnotik, pel Barça i fins i tot per Vileda.

 Brodas Bros ha girat internacionalment els seus espectacles tant

de teatre de sala com de carrer. Per Amèrica Central a Hondures,

República Dominicana i Haití. Per Amèrica del Sud a Uruguai,

Paraguai, Brasil, al 2014, al festival “Santiago a Mil” de Xile. També

han actuat a Orient mitjà, Japó, EUA (Los Angeles) i Àfrica (Guinea

Equatorial). En el marc Europeu han estat a França, Portugal,

Alemanya, Bèlgica, Suïssa, Luxemburg, Itàlia...

 El passat abril una peça creada a Errenteria amb la cia Kukai

dantza (dansa tradicional Basca), i a l’estiu van emprendre una

gira per Xina amb l’espectacle BR2.



El seu repertori de produccions en gira consta dels espectacles:

 Hipstory un espectacle lúdic i didàctic que narra la història de

l'hip-hop i explica els seus diferents estils. És un espectacle que

s'adapta a tot tipus d'escenaris i que transmet ganes de ballar.

 IVA Inclòs que es va transformar en “BRODAS BROS”, el primer

espectacle de gran format de la companyia gràcies a la

col·laboració amb 3xtr3s i a la gran aportació de Joan Gràcia.

Des del nom de l’espectacle fins a diversos gags humorístics i

tocs de qualitat del component del Tricicle, van fer que la seva

estrena al Teatre Victòria de Barcelona fos tot un èxit amb més

de 25.000 espectadors.

 Concierto Concepto va ser estrenat oficialment en el Festival

Grec 2012 i posteriorment van fer temporada en el Mercat dels

Flors, (desembre 2012 - gener 2013), i aquest gener ha estat de

gira europea, per Alemanya, Suïssa, Luxemburg i Itàlia.

 BR2 és un espectacle de robots lluminosos que va ser estrenat a

les festes de la Mercè de Barcelona, setembre 2012. Els BR2

tornen de l'any 2222 per salvar el planeta terra del canvi climàtic,

vénen a portar llum i diversió a la humanitat.



 Solo2 un duet de Pol i Lluc Fruitós que els retorna als orígens de

Brodas. Un duet sobre la complicitat entre germans, sense posar

límits entre el hip-hop i la dansa contemporània.

 RainDu un trio entre la percussió i la dansa. Estrenat al Festival

Sismògraf 2015.

 Pere i el Llop amb col·laboració amb l’Orquestra simfònica del

Vallès, estrenat al Palau de la Música i retransmès per Tv3.

 Vaivé amb Brodas Bros un encàrrec de l’Auditori de Barcelona

amb música tradicional.

 Brodas Bros 10 anys una festa recopilació dels millors números

de la companyia portada a terme al teatre Coliseum i posteriorment

a la Gran Via de Madrid (Teatro de la Luz Philips).

 Vibra una coproducció amb el festival GREC i Brincadeira.

 Topa coproducció amb la cia KUKAY dantza, una barreja de

hiphop i dansa tradicional basca.





Projecte camaleònic tant en formació com en concepte, Nación Funk

All-Stars sorgeix de la necessitat d’articular una banda de directe dins

el col.lectiu Nación Funk que pugui desenvolupar projectes musicals al

marge de les bandes que el conformen (Fundación Tony Manero,

Chocadelia Internacional, Los Fulanos, El Lumpen), i en col·laboració

amb músics provinents d’altres escenes i bandes amb afinitats i

vincles comuns.



El 2015 Lalo López dóna forma a l’actual formació de NACIÓN FUNK

ALL-STARS, amb Marc Benaiges a la bateria (FTM, Copa Lotus),

Hector Moras al baix (Chocadelia Int., ex-Marina Bbface & The

Beatroots), Roger Martínez al saxo (OJO, Tak, Sidral Brass Band,

Halfinger) i Guilliam Sons (Brodas Bros, Praxiz), amb l’objectiu de

generar connexions entre l’escena funk i les diferents vessants de la

cultura hip hop, donant lloc a la BCN FUNK BLOCK PARTY, una

celebració de la música i el ball on les barreres entre escena i públic

s’esvaeixen, realitzada en col·laboració amb el cicle de música negra

Say It Loud! i el Festival Hop Evolucions. Festes interdisciplinàries

plenes de músics convidats tant de l’escena funk com rap, i amb la

participació de molts col·lectius de bboys i bgirls de l’àrea metropolitana

de Barcelona.

Paral·lelament el grup, estabilitzada i rodada la seva formació, està

treballant en el que serà el seu primer disc de temes propis, una aposta

pel funk contemporani i urbà, amb la intenció de crear un discurs propi i

reconeixible que barregi tradició i modernitat, funk i hip hop.



En aquesta nova aventura junt amb Brodas Bros, la NACIÓN FUNK

ALL-STARS estarà acompanyada d’Àlex Badia als teclats, i de

l’incomparable Michel Clavero, cantant de la històrica banda

barcelonesa Café Soul, home de veu i energia sols comparables a les

del mateix James Brown. I cada nit la BRODAS BROS BLOCK

PARTY comptarà amb la presència del bo i millor de l’escena negra

barcelonina a l’escenari, amb convidats de luxe a les veus com

Paquito Sex Machine (Fundación Tony Manero), Koko Jean-Davis

(The Excitements), Jonathan Herrero (A Contrablues) i Monique

Makon (The Soul Titoo’s).
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