
TINONS MARCH emprén la seva aventura al 2009 quan decideix sortir de Mallorca buscant noves experiències. 
Es muda a Barcelona on estudia cant amb la cantant de jazz Sabina Witt. Assisteix a varis cursos i tallers de 
teatre, piano, cabaret i dança. Després de formar part de bandes pop (Tailor for penguins) i folk (Isaac Ulam), 
comença el seu camí
en el món del jazz conincidint amb músics com Santi Careta, Joel Moreno, Marco mezquida, Marcel-lí Bayer, 
Oscar Domènech, Pascal Morente, Jorge Rossy, Daniel Álvarez, Rick van den Bosc, Cristian Portillo, etc. Després 
d’un llarg viatge a Brasil on s’apassiona per la música popular brasilera, decideix tornar a la seva illa natal per a 
seguir aprenent amb els grans músics
internacionals que passen per Mallorca. Aquí rep algunes classes de cant de Laia Cagigal i s’alia amb músics con 
Pedro Rosa, Omar Lanuti, Juanan Torrandell, que fan que la tornada a casa sigui més amena.

En aquesta aventura que va començar ja fa uns anys, na Tinons va cresquent personal i professionalment amb 
experiències tan diferents i enriquidores com gravar a estudis, cantar a audicions i jam sessions, gravar videos, 
cantar a una coral, tocar a teatres, a bars, a festes, al carrer, colaborar amb altres artistes, gravar jingles per a 
publicitat, viatjar fent concerts, cantar en vàries llengües i música de diferents estils, etc.

Tinons & the mopis és un grup jove format per músics amb 
un llarg recorregut i sentit de l’humor. Ens presenten un jazz/
swing molt fresc i lleuger pero amb una base rítmica contun-
dent. Grans clàssics del jazz i del swing que popularitzaren 
grans intèrprets com Billie Holiday o Ella Fitzerald i algunes 
rareses amb molt d’encant és el repertori que toquen en di-
recte.

POSSIBLES FORMACIONS:
· Duo /guitarra i veu.

· Trio /contrabaix, guitarra i veu.

· Quartet /batería, contrabaix, guitarra i veu.

· Quintet /trompeta, batería, contrabaix, guitarra i veu.

COMPONENTS
Tinons/ Cantant.

Omar Lanuti/ Guitarra.

Juanan Torrandell/ Contrabaix.

Pep Lluís Garcia/ Bateria.

TINONS & THE MOPIS

VEURE VÍDEO(click)

https://youtu.be/EpzBuH_awZk


XANGÔ MENINO

Àngel Pujol
605 063 285

angel@manangelment.com
www.manangelment.com

CONTACTE

VEURE VÍDEO(click)

Xangô menino és el fruit musical de la amistat sincera 
entre el brasiler Pedro Rosa (guitarra i veu) i la ma-
llorquina Tinons March (veu). Els dos músics senten 
una gran passió per la música brasilera de diferents 
estils, i la transmeten amb tendresa i complicitat als 
curiosos que els escolten. Gilberto Gil, Jobim, Djavan, 
Joao Bosco, Chico Buarque, Guinga, Pixinguinha, son 
alguns dels compositors predilectes d’aquest duet.

POSSIBLES FORMACIONS:
· Duo /guitarra i veu.

· Trio /trombó, guitarra i veu.

· Quintet /guitarra, veus, batería, baix i piano o trombó.

www.manangelment.com
https://youtu.be/XoR7IxTj2_o
https://www.facebook.com/tinons.march?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCNZ_wl_ngIqaadfg2RwPi0A
https://soundcloud.com/tinons-march-trio
https://tinonsmarch.wixsite.com/musica

