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VOLVOX BROTHERS
  & The sound of Music

“Una aventura musical per a viure en familia”.

Els VOLVOX BROTHERS són quatre germans apassionats per la música, i que toquen música clàssica així 
com música rock. Són fills de músics: el seu pare Emmanuel Bleuse és violoncel•lista i la seva mare Miriam 
Picker pianista. També tenen dues germanes més petites. 
Tots proposen un concert-espectacle a on tota la família puja a l’escenari per presentar un viatge musical en 
dues parts:

La primera, tocant música clàssica, des de Bach fins a Debussy o Schostakovitch, però sempre fent-ho 
presentant obres conegudes i apreciades pel públic. Amb el piano, el violoncel, el violí, la flauta, es tracta de 
tocar junts, compartint música entre pares, fills i el públic. Virtuositat, emoció, comunicació…

En la segona part, canvi total d’ambient! Els VOLVOX BROTHERS  es vesteixen amb camisetes blanques, es 
posen vaquers amb forats i fan sonar música ROCK! 
Toquen les seves composicions, cantades amb anglès, català i francès, així com “covers”.
Aquest concert-espectacle està pensat per reunir en un mateix lloc i moment, persones d’edats i gusts mu-
sicals molt diferents. És un concert on cadascú farà descobriments nous, i tornarà a casa desitjant més que 
mai fer i escoltar música, sempre!.
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A LA PRIMERA PART es tocaran obres clàssiques, 
sobretot de música de cambra: Trios per piano, violí i 
violoncel, duos de violoncel, peces de flauta amb acom-
panyament de piano, quartets, piano a quatre mans… 
Però també peces per a piano sol. Les obres escollides 
són joies del clàssic i del romàntic, sempre de duració 
inferior a 5 minuts per cada peça. En fi, en aquesta part, 
es tracta de compartir música entre els diferents instru-
ments i instrumentistes, també deixant a cada un el pro-
tagonisme. De demostrar que es pot fer música de gran 
qualitat des de ben jove, de valorar un intercanvi entre 
generacions, tant en l’escenari com en el públic.

A LA SEGONA PART els Volvox Brothers passen dels 
instruments acústics als elèctrics. Toquen les seves 
pròpies composicions (el seu primer àlbum “LAND OF 
PEACE” ha estat nominat pels premis Enderrock). Es 
comuniquen amb el públic sobre temes com l’ecologia i 
l’importància de preservar el nostre planeta (començant 
per la nostra illa), el repte que és créixer En la societat 
d’avui, el món del consumisme, etc... En la seva música, 
els hi agrada crear una fusió amb diferents instruments, 
generant un estil seu que combina música Rock, clàssica 
i electrònica.
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VIDEOS             cliqueu per veure’ls

      Volvox Brothers  -  “Chanson Nocturne ”

      Volvox Brothers  -  “Saturn ”
      Volvox Brothers  -  “Directe Xesc Forteza”

Volvox Brothers     -  “Drop Down  ”
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https://www.youtube.com/watch?v=rg6ASgNufxs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rg6ASgNufxs&feature=youtu.be
https://youtu.be/6PoqiVcViJA
https://youtu.be/6PoqiVcViJA
https://www.youtube.com/watch?v=QN3EZOfhXpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QN3EZOfhXpg&feature=youtu.be
http://https://vimeo.com/384215998
https://vimeo.com/384215998
 https://www.facebook.com/emmanuel.bleuse.71/videos/2678277322401822/

