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La banda es formà pel teclista i compositor principal Sergio 

Llopis el 2013. El col·lectiu Highlands Project, amb seu a 

Mallorca, és actualment una de les formacions de jazz amb 

més projecció de les Illes Balears. La formació ha rebut 

grans elogis i crítiques per part de pàgines espanyoles ben 

reconegudes com ara Enderrock, Tomajazz i AraBalears.

Encara que la banda pot semblar “underground”, el seu 

primer treball “Skalanes” va entrar a la llista dels discs 

de jazz més venuts a iTunes Espanya. El seu 3r àlbum, 

“VoiceOver Vol.1” és una col·laboració amb diferents músics 

reconeguts de l’illa i va estar nominat als premis Enderrock 

com a “Millor disc de Jazz” a les Illes Balears.

L’actuació en directe sempre ha estat el punt fort de 

la banda degut a l’energia que transmeten els seus 

10 components, sobre tot, per l’impuls constant que 

generen per tal de fer créixer la seva creativitat de manera 

col·lectiva.

El febrer de 2021 la banda ha publicat el seu darrer disc 

d’estudi “Keepin’ On”.

Sergio LLopiS - TecLaTS

gori MaTaS - TecLaTS

guiLLeM NadaL · TroMpeTa

ThoMaS FoNTiN · Saxo TeNor

xeMa BorràS - TroMBó

JoaN coLoM - guiTarra

Jordi TugoreS - guiTarra

JuaNJo aMeNguaL - Baix

Teo SaLvà - BaTeria

rogerio SaNToS- percuSSió

JoaN riBaS - TècNic de So

coMpoNeNTS
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Nou disc ‘KEEPIN’ ON’

Després d’uns anys enfocats als concerts en directe i a enfortir el seu so 
com a banda, Highlands Project presenta enguany el seu quart disc d’estudi 
titulat KEEPIN’ ON.

Keepin’ On tracta sobre créixer i seguir endavant, i que el camí no és fàcil 
però tampoc impossible.

El disc és la producció més gran que ha fet Highlands Project avui dia, 
arriscant-se amb nous sons que han fet que els nostres arranjaments i 
composicions madurin a un so del qual ens sentim més identificats que mai. 
La banda porta 1 any i mig en l’Alquímia Rècords acabant la producció amb la 
intenció que el disc vegi la llum a principis del 2021.

Primer single del disc va sortir el 9 de Març 2020, titulat MIGHTY MAX. 
Disponible en Spotify, Youtube, Apple Music, etc etc
 

TRACK LISTING:

1. One for Roy 
(S. Llopi)
9:40 min

2. Mal Gama
(J. Amengual y S. 
Llopis) 
6:33 min

3. Mighty Max 
(T. Salvà y S. 
Llopis)
5:19 min

4. Savannah 
(S. Llopis) 
5:04 min

5. Piwo 
(J. Tugores)
5:00 min

6. 1250 
(S. Llopis) 
3:22 min

7. Yowza
(S. Llopis)
5:10 min

MUSICS

Sergio Llopis
Compositor, Arreglista, 
Productor i Teclatss

Jordi Tugores
Compositor, Productor, 
Ingenier de Grabació i 
Guitarras

Teo Salvà
Compositor i Bateries

Juanjo Amengual
Compositor i Baixos

Guillem Nadal 
Trompeta

Thomas Fontin
Saxo

Xema Borràs
Trombó

Joan Colom
Guitarres

Rogerio Santos 
Percusió

Sara Caballero 
Violi

Cristina Trenchs
Viola

Maria Cornago 
Xelo

FOTO/VIDEO/ARTWORK

Disseny Disc 
Marta Fuentes

Director Videos
Joan Vila

Grabació Videos 
Toni Verd

Coreografia
Marga Salas

Edició
Marc Homar

Producció del Projecte
Sergio Llopis, Highlands 
Project, Angel Pujol i 
Manangelment

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

hTTPS://CA.hIGhLANDSPROJECTBAND.COM

highLaNdS proJecT - MighTy Max

highLaNdS proJecT - reFLecTioN highLaNdS proJecT - SuSpir i

highLaNdS proJecT - SuSpir ii

https://ca.highlandsprojectband.com/
https://youtu.be/l5kOLjQR3vQ
https://youtu.be/MLQ0OUeU8Cw
https://youtu.be/kQKZIfsXWVc
https://youtu.be/IqZu7iRIaBI
https://www.facebook.com/highlandsprojectband/
https://www.instagram.com/highlandsproject/
https://open.spotify.com/artist/6X3M4q79Q2fQ5KNHpCCECF%3Fsi%3DnLhCMFOyQ-uzJY5jvQB0jA
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HIGHLANDS PROJECT

“La BaNda MaLLorquiNa 
Té MoLT que oFerir, doNcS 
SeNSe variar eN eSSèNcia 
aqueSTa TraJecTòria 
iNiciada Fa gaireBé 
deu aNyS ha iMpoSaT 
uNa MaJor riqueSa a 
LeS coMpoSicioNS i a 
La iNSTruMeNTació -eLS 
MúSicS SóN reaLMeNT 
SorpreNeNTS-.”

- FerraN pereyra (úLTiMa 
hora)

“highLaNdS proJecT SóN 
uN dreaM TeaM. éS uNa 
oBvieTaT iNSaLvaBLe, 
però aquí eN eL MiLLor 
deLS SeNTiTS. perquè 
aquí hi ha deu MúSicS 
JoveS de SòLida ForMació 
acadèMica i recorreguT 
iNcoNTeSTaBLe 
FoNaMeNTaT eN 
iNNoMBraBLeS proJecTeS i 
coNcerTS”.

- MaLLorca MuSic 
MagaziNe

“highLaNdS proJecT éS 
coSa Seria SeNyorS, uN 
grup de MúSicS exquiSiTS 
apaSSioNaTS
per eL Jazz i eLS SeuS SoNS 
periFèricS.”

- NoTodoeSiNdie

SkoLkovo Jazz FeSTivaL 
(MoScú)
SpriNg oN Jazz 
(oporTo)
SiriuS Jazz FeSTivaL 
(Sochi)
Jazz acroSS BorderS 
(SaNT peTerSBurg)
TeaTre priNcipaL de paLMa
Jazz oBerT 
(MeNorca Jazz FeSTivaL)
aLcudia Jazz (MaLLorca)
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chaNNeL LiST highLaNdS proJecT

P.A.
SiStema de 3-4 vieS amb bona 
cobertura per a tot el public. 
reSpoSta en freqüència de
20 Hz a 20KHz (amb +6/+12 db en 
el rang de 20 a 120Hz) capaç de 
reproduir el màxim Spl (dba) 
Sempre reSpectant la normativa 
local i toteS leS reStriccionS 
SegonS normativa, afegint 
6/12 db en ponderació c per 
propòSitS de Headroom. elS 
SubgreuS, frontfillS, etc
en matriuS SeparadeS Sempre 
que Sigui poSSible.

FOH
taula digital de, almenyS, 32 
canalS d’entrada. leS noStreS 
preferèncieS Són yamaHa
(cl5, m7cl, pm5d rH) midaS 
(SerieS pro, m32) Soundcraft vi, 
avid. no neceSSitam cap tipuS 
d’outboard. podem enviar-voS 
una eScena de la taula per email 
o dur-la directament al concert 
en un uSb. Si noméS éS poSSible 
una taula analògica, contactar 
amb el tècnic de HigHlandS 
project per trobar la millor 
Solució poSSible.

MONITORS
HigHlandS project no té tècnic 
de monitorS propi. Si Hi Ha una 
taula dedicada excluSivament 
per monitorS, el promotor/
empreSa Hauria de SubminiStrar 
un tècnic qualificat per operar 
tant a la prova de Só com al 
concert neceSSitarem un 
minim de vuit (8) monitorS en 
vuit (8) enviamentS SeparatS un 
enviament eStèreo en xlr per 
bateria

ESCENARI
tarima de 4 x 1 metreS (minim de 
3x1) per la Secció de metallS tal 
com S’indica al plànol

tarima de 3 x 2 metreS (mínim de 
2x2) per percuSSió SegonS plàno
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CONTRACTACIÓ

Àngel Pujol
605 063 285
angel@manangelment.com
www.manangelment.com

https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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