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Nascut i crescut a St Louis, Missouri (USA), Julian és l’unico músic en la seva família. Créixer en una
ciutat que és sinònim de bona música i bons músics va suposar un entorn que el va influir molt.

Quan era un nen passava molt temps tocant ritmes sobre qualsevol objecte que podia trobar-
trar, incloent les cassoles i paelles de la seva mare. Quan tenia dotze anys, la seva mare va portar a casa 
seva el primer set de bateria i ho va inscriure a l’escola de música local.
Als quinze anys, va començar a guanyar reconeixement tocant en clubs amb músics locals. quan
tenia disset anys va rebre una trucada d’un bon amic i company musical, que tocava amb
Albert King, qui va convidar a Julian a unir-se a la seva banda per fer una gira. Després d’un parell d’anys
tocant per a públic de tot el món, Julian va rebre una altra trucada de el llegendari B.B. King qui li
va demanar que se li unís com a substitut per a un llarg any de gira, una altra fenomenal experiència.
Després d’això, Julian es va unir a la banda de Ron Levy, a Boston, el qual casualment també era
l’ex pianista de B.B. King i Albert King. Julian no es va adonar a del principi, però després d’un
temps amb la banda, va descobrir els increïbles conservatoris i professors de música de Boston.
Alli, Julian va començar els seus estudis a la “Berkley School of Music” amb el professor Alan Dawson,
qui també va ser professor de grans bateries com Terry Lyn Carrington, Harvey Mason, Tony
Williams i molts més.
Va ser més tard quan, juntament amb el gran Johnny Copeland, va fer el seu primer àlbum “The Cope-
land Special “, el qual va ser guardonat amb el premi” W.C Handy s Best Blues Album of the Year “. des-
prés d’això, Julian es va embarcar en una nova aventura i es va mudar a Nova York per convertir-se en
músic de gira juntament amb Johnny Copeland.
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MÚSICS

DISCOGRAFIA             REPERTORI

Mentre vivia a Nova York i estava de gira amb Johnny Copeland, va fer diverses col·laboracions amb 
la “Jimmy McGriff Band “i va tocar durant alguna temporada amb Dr. Lonnie Smith, Jack McDuff, Char-
les Earland, KennyGarrett, Arthur Blythe, James Moody, Lester Bowie i la banda del seu germà Joseph 
Bowie, “Defunkt”. Només per nomenar alguns.

Durant la seva gira amb Arthur Blythe, va tocar en molts festivals com el Pori Jazz Festival (Finlàndia), 
l’Mon-
Treux Jazz Festival (Suècia,) el North Sea Jazz Festival (Holanda), el Nancy Jazz Festival (França) i el 
UmbriaJazz Festival (Perugia, Italy) però el país que més el va captivar va ser Espanya, i amb l’ajuda 
del seu promotor va decidir mudar-se a Barcelona.
Durant la seva estada a Barcelona,   toco amb diferents artistes que estaven de gira, com Joe Newman 
Sr.,Charles Thompsons, Lou Blackburn, A l’Casey, Tete Monteliu i molts altres. També gravo l’àlbum 
“Trio Christmas Swings in Barcelona “amb Ignasi Terraza i el gran cantador de flamenc José Mercé, 
acompanyats de la banda de jazz “The Princes of Times”.

Julian ha gravat la moltes de les seves composicions amb el quartet de jazz “Organized Noize” així 
com la seva quintet de Jazz, les quals fins ara mai havien estat publicades.

És d’apreciar que aquest projecte hagi acabat fent-se realitat gràcies a l’associació amb Jordi Pujol,
fundador de “Fresh Sound Records”.

Julian Vaughn - Bateria
Marco Lohikari - Contrabaix
Jaume Riera - keys
Rafael Garcés- Saxofon
Miron Ravajlovic-Trumpet

Maiden Voyage - H.Hancock
Equinox - J. Coltrane
Three Strikes - J. Vaughn
New Leans - J. Vaughn
Yes &amp; No - W. Shorter
Passion Dance - M. Tyner
‘Round Midnight - T. Monk
Whisper Not - B. Golson

Durada del concert

90 minuts

https://www.youtube.com/watch?v=t7ounLjzFxA
https://www.youtube.com/watch?v=fKq1ObZyqZo&feature=youtu.be
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Jaume Riera Mestre

Forma part de la “GlissandoBig Band”, col·laborant amb artistes de la talla de Joan Chamorro, David Pastor, 
Sergi Vergés, Bob Sands, Vicenç Martín, Lucas chmidt i Toni Vaquer.

Forma part del grup “The Jazz Fingers”, guanyadors del primer concurs InterJazz de la Unesco celebrat al
ConservatoriSuperior de les Illes Balears l’any 2015 i guanyadors del 2n premi del concurs internacional 7
Virtual Jazz Club.Forma part de Hi Hats Old Jazz, grup que interpreta temes propis del swing ballable.
Forma part del grup “Islanders” interpretant pop rock espanyol i anglès dels anys 60-80 i temes actuals.
Forma part de “El niño Alcalino &The Chuskers”. Amb ells ha realitzat una petita gira per Madrid, Getafe i Cuen-
ca i ha col·laborat amb la gravació del seu LP, gravat a un estudi analògic a Madrid. Ha col·laborat a
enregistraments com el disc de El Niño Alcalino and The Chuskers ;Black Music for the New Generation&quot;,

En el disc “Sextet” dels The Jazz Fingers el 2016, Ha participat amb Akrojam el 2009, amb “Saxophobia
Funk Project” des de l’any 2013 amb els que ha participat al 19è Festival Internacional de Jazz de sa
Pobla i a l’Smooth Jazz festival al Protur Biomar Hotel l’any 2013, amb la Big Band del CSMIB, amb Toni
Miranda, amb la Big Band de Toni Vaquer, amb el grup de Perico Sambeat al Festival de Jazz de sa
Pobla el 2016, etc. L’any 2013 va composar “Els contrabandistes”, un concert pedagògic amb el qual
s’han realitzat diverses actuacions en diferents escoles per el projecte d’integració“Sons de Barri”, dirigit
per el departament de pedagogia del C.S.M.I.B.on hi col·laborà Manel Camp.

Marko Lohikari

Va estudiar contrabaix i improvització a la Universitat de Gothenburg, amb Anders Jormin. Després dels seus 
estudis a Suècia, es va traslladar a Finlàndia, per continuar la seva formació a la Sibelius Academy de Hèlsinki 
on es va graduar dins l’especialitat de jazz.
Des de 2007 resideix a Espanya des d’on ha participat dels projectes de músics com Perico Sambeat, Chris 
Cheek, Shai Mestre, Luis Perdomo, Bill McHenry, Jason Palmer, Christian Scott, Marco Mezquida, Albert Sanz, 
RJ Miller, Marc Miralta, Carme Canela, Jorge Rossy, Albert Cirera, Ben van Gelder, David Xirgu, Raynald Co-
lom, Jorge Vistel, Gael Horrelou, Joan Monne, Dayna Stephens i Baptiste Trotignon entre d’altres.
Ha actuat dins l’escena internacional en països com Finlàndia, Suècia, Alemanya, Espanya, Portugal, França, 
República Txeca, Estònia i Bèlgica.
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Rafael Garcés
Saxofonista, pianista,compositor, productor, professor.

Rafael Garcés Quartet a Son Vida Mallorca juny 2019..Velvet Productions
Festival de Jazz Alcúdia 2019 amb el quartet de l’Drummer Julian Vaughn.
Pianista en concert Rius de Rostres amb Pepe Roca, Estrella Morente, Carmen Linares,
Lucrecia entre altres en el Gran Teatre d’Huelva. “El mandaito Produccions”. 18/12/2018.
Saxofonista i Pianista Teatre Pereyra Eivissa. “Teatre Pereyra S.L”. 2016.01.04 - 2018.03.03.
Professor masterclass. “Escola de música Can Musicaires” 2018.03.10
Saxofonista concert presentació de l’àlbum personal Rafael Garcés Next Station Festival internacional de Jazz 
Caps de San Juan. “Col·lectiu” Montufar “2017.11.25.
Pianista en concert presentació de l’àlbum MODUPUE de el director de Big
Band Fernando Wilhelmi Teatre Isabel la Catòlica Granada. “Teatre Isabel la Catòlica. Fernando Wilhelmi 
“2017.02.26.
Professor de Jazz i improvisació. “Centre d’estudis musicals Musicry” 2016.11.04 -31/03/2017.
Pianista en el concert Vulgues-me Molt amb la cantant Carmen Cano a la Capella del Convent de Olivenza 
Badajoz. “Fundació Caixa Badajoz” 2016.10.07 - 2016.10.10.
Pianista en el concert Vulgues-me Molt amb la cantant Carmen Cano a RUCAB.
“Fundació Caixa Badajoz” 2016.09.16.
Pianista convidat concert de la cantaora Esperanza Fernández al Festival Internacional
de Música i Dansa de Granada. “ICART: Intercanvi de Cultura i Art S.L” 2014.06.25.
Saxofonista en el concert de Xavi Reija Quintet al Festival de Jazz de Munijazz Rioja. “Oficina tècnica Munija-
zz” 24/06/2011.

Miron Ravajlovic

Nascut a Sarajevo, al cor dels Balcans, Miron es va veure obligat a exiliar-se a principis dels anys 90 a causa 
de l’horrible guerra civil del seu país. Immigrant al Canadà, quan era adolescent, estava exposat al jazz i, des 
d’allà, estava segur que seria la seva trucada.
 
Als 25 anys, Miron va ser contractat pel reconegut món mundial CIRQUE DU SOLEIL, on va ser seleccionat 
com a membre original del repartiment, tocant trompeta i guitarres en el recentment creat espectacle “Kooza”. 
Els vuit anys següents que va passar amb el Cirque van canviar per sempre el camí de la seva vida i el van 
portar a tot el món realitzant més de 2000 espectacles a més de 40 ciutats del món en recintes prestigiosos 
com el Royal Albert Hall de Londres i en televisió com el Late Night Show amb JAY LENO a Los Angeles.

A més de la seva participació amb el Cirque du Soleil, Miron ha actuat en alguns dels festivals de jazz més 
importants del món com el North Sea Jazz de Rotterdam, ELBJAZZ Hamburg, Festival de Jazz de Montréal i 
Sarajevo Jazz Fest per citar només alguns.

Més recentment Miron va ser el trompetista de ‘Delirium Tremens’ un àlbum de Rosario La Tremendita, que va 
ser nominat al Grammy llatí al ‘Millor àlbum flamenc’ de l’any 2018.
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https://www.facebook.com/julianvaughnmusic/
https://www.youtube.com/channel/UCkNfIuZt8W2Ij5pmAZR1BtA/featured
https://open.spotify.com/album/2AmzbqpfTTZqayrBy4ro0X?si=SqAqvzz8TQ2_s3Tvboe4eg
http://www.julianvaughn.com
https://www.instagram.com/julianvaughn_/

