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La singular veu de Mary Lambourne, Mallorquina de pare anglès i mare de Illes Canaries, el contacte amb 

músics de diferents ambits li permeten percebre la música, la veu, com un camí amb projecció universal, 

sempre obert a nous horitzonts. Aquest impuls li ha duit a fer un constant apropament a nous gèneres i es-

tils musicals. El Jazz, la música brasilera, els boleros o el flamenc son alguns dels estils que composen el seu 
repertori actual. 

Mary Adine Lambourne Bethencourt neix a Valldemossa, Mallorca, al novembre de 1982. Creix en una família 

on les arts plàstiques i la música estan molt presents, un entorn que li desperta afició per la veu, la guitarra i 
la fotografia.

El 2001 es trasllada a Barcelona per estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona.

És llavors quan entra en contacte amb el Taller de Músics, on rep formació en tècnica vocal amb Meli Bernet 

i en cant flamenc amb Juan Ramón Caro i José Miguel Cerro ‘Chiqui’.

El 2003, al costat de Lluís Lleó Oller, forma el grup audiovisual Pelai de la Frontera, especialitzat en la rea-

lització d’audiovisuals entorn a la creació musical i artística. Un projecte que li permet mantenir proximitat 
amb artistes plàstics però també amb músics de renom internacional del món del jazz, el flamenc i la música 
clàssica.
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El 2012 torna a Mallorca i entra en contacte amb músics que re-

sideixen a l’illa, encara que segueix col·laborant amb músics de 
Barcelona,   com el pianista Albert Blasco i el guitarrista flamenc 
Albert Florenza. També col·labora durant un temps amb el gui-
tarrista Pepe Milà. El 2014 es retroba amb músics amb els quals 

havia coincidit al Taller de Músics de Barcelona i formen ‘Round 
Quartet, amb Guillem Fullana a la guitarra, Juanan Torandell al 

baix i Teo Salvà a la bateria.

Actualment està promocionant el seu primer treball discogràfi-

ques fic i realitza concerts regularment amb diferents formats. 
Recentment ha col·laborat en l’últim disc de Highlands Project 
‘VoiceOver Vol.1’ amb un tema propi. En els seus últims projec-

tes ha treballat amb diferents músics del jazz i el flamenc, oferint 
concerts a llocs com Mallorca, Barcelona,   Anglaterra, Irlanda i 

Holanda.

https://marylambourne.com/

VIDEOS             cliqueu per veure’ls

       Mary Lambourne   -  “Marinero en Tierra”

Mary Lambourne    -  “Desde alta mar”
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