
Enric Pastor ens presenta el seu segon treball discogràfic “ Moments“ 7 composicions
originals seguint la línea de la fusió d’estils compositius entre els quals es barregen la
música clàssica, el Pop, el Rock progressiu i les músiques del món, a més de mantenir
el llenguatge Jazzístic a les improvisacions dels seus components.
En guany tenen previst l’enregistrament dels temes a l’estudi de gravació per tal de
plasmar aquest nou projecte en format físic i digital que te previst sortir al 2021.
Han actuat als concert del Corpus programats per l’Ajuntament de Palma, en el festival Inca
Jazz 2012,2014, teatre sa mániga ,en les festes de Sant Sebastià 2013 , en la XIV edició del
festival de música de Campanet, , la nit de l’art 2013 i el festival Sons i Estels de Santa María.en
el festival Alcúdia Jazz 2016, Fira B 2017, ses países arta 2018, XI Festival de nits clàsiques de la
Tramuntana 2019. 2020, festival Antoni lliteres 2020,festival de Jazz de Palma 2020.
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Enric Pastor (Violí)
Violinista de formació clàssica A l’añy 2000 s’ inicià en l’estudi del Jazz amb el guitarrista Mar-
tin Negro i en les músiques del món, a partir de llavors, comença a formar part de diferents 
agrupacions d’ estils diversos.Agrupacions com Jaume Compte i Nafas ensemble (músiques del 
món) amb les quals ha gravat els tres darrers discs “Alé”, “ Tariq” i “ Voda“.
Martin Negro i Palma ensemble ( folclore-Jazz) , El Escolaso,Don Baires (Tango), Hot Gipsy 
Swingers (Jazz Manouche ), Pillgrims ( Bluegrass ) i Jesus Pimentel
(flamenco fusión).Ha enregistrat cd amb els artistes mallorquins Tomeu
Penya (sa força d’una mirada), cap on nam (al forcdels dies). És profesor de violí al Conser-
vatori professional demúsica i dança de Mallorca.
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Sergi Sellés (Piano) 
Pianista i compositor nascut a Palma de Mallorca deformació clàssica i moderna.Ha col·laborat amb artistes 
de talla internacional que han passat per la illa de Mallorca com Fabrizio Scarfile, Aaron Pozon, Karen Lugo 
així com participat en nombrosos enregistraments discogràfics.

És membre de diverses formacions d’estils diversos abastant jazz, música brasilera, música afrocubana... al
mateix temps compagina la seva labor com a professor de piano i composició.

Ha tocat en Paris amb Minino Garay i en el rotary club a Alemanya, així com realitzat másterclass amb músics 
de talla internacional com Paul Badura Skoda i Barry Harris.

Jaume Ginard (Bateria)
Ha format part de diverses bandes musicals com la Big band de jazz de Palma, jazztà (disc enregistrat “VIII
festival de Palma”), Orquestra de Son Amar, Ossifar ( discs “Da-li cebes”, “Ossifar en directe” i “A pixar i a
jeure”) i Cologne Syndicate on han realitzat actuacions a Anglaterra, Italia, Rússia).

Ha enregistrat cd amb els artistes mallorquins Llorenç Santamaria i Tomeu Penya (Disc,, “Amb una aclucada
d’ ull”).

Es Professor de bateria de la Factoria de sò desde el
2005 i actualment al centre de estudis musicals avançats
(CEMA).

Wojtek Sobolewski: (baix - contrabaix)
Contrabaixista i baixista nascut a Polonia de formació clássica i moderna , es membre del grup Jaume Comp-
te i Nafas ensemble (músiques del món) amb el qual ha gravat els discs “Alé” i “Tariq”.
Participa com a membre de diferents agrupacions junta artistes com : Manfred Kulmann, Moly Duncan, Da-
niel Roth, Pati Ballinas, Norbert Fimpel, Alex Hahn.

Ha gravat cd amb Tina Manresa, Maria Del Mar Bonet
(sinfónic).
És contrabaixista  de  l`Orquesta Simfònica de les Illes Balears.
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VIDEOS             cliqueu per veure’ls

    Enric Pastor & Co  -  “Quan es fa fosc”

    Enric Pastor & Co  -  “Noviembre”

MÚSICS

DISCOGRAFIA             REPERTORI

Enric Pastor - Violí
Sergi Sellés - Piano
Wojtek Sobolewski (Baix-contrabaix)
Jaume Ginard - Bateria 

1- AGOSTO 18
2- FLOR DE ESPUMA
3- UN HORABAIXA QUALSEVOL
4- CAMINANT RECORDANT
5- NOVEMBRE
6- CONFINATION
7- QUAN ES FA FOSC

Durada del concert

60 minuts
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https://www.youtube.com/channel/UCpIA4-7AutFKpXdkzO45Y_A
https://www.youtube.com/watch?v=1mAHk_mokoA
https://www.youtube.com/watch?v=1mAHk_mokoA
https://www.youtube.com/watch?v=KfKW9WjH4fo
https://www.youtube.com/watch?v=KfKW9WjH4fo
https://open.spotify.com/album/3KIiC3CEm90ZzdyxpUluyZ?si=0LeLIABVQi6F0_VQfC5F_A
https://enricpastorandco.es/
https://www.facebook.com/enricpastorandco
https://www.facebook.com/enricpastorandco

