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VAIVÉ

Vaivé és un projecte nascut durant l’any 2021 format per
la cantant Aina Tramullas i la pianista Sílvia Rechac que
neix per la necessitat de fer i reivindicar la màgia de la
música íntima i propera. Amb aquesta senzilla i elegant
formació proposen una música que evoca la senzillesa
dins la complexitat, amb la recerca constant d’una
sonoritat íntima i despullada, així com és la formació del
duet, que permet enlairar la música i donar-li la forma que
les intèrprets volen transmetre.

El repertori que interpreten és una síntesi de la música la
qual han begut i escoltat al llarg dels anys, des de la
música tradicional als darrers temes que sonen
actualment. Després dels anys de formació, han
transformat i duit al seu camp aquella música que els ha
enriquit, donant-li un nou enfocament. Alguns músics dels
quals s’han inspirat són Sílvia Pérez Cruz, Magalí Sare o la
música tradicional.
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AINA TRAMULLAS

Estudiant de pedagogia musical al CSMIB. Neix 
a Puigpunyent l’any 2001. Sempre ha tengut un 
gran interès cap a la música i específ icament 
cap el cant. La seva formació musical comença 
als 6 anys a l’escola de música de Puigpunyent 
i l’escola de música Ireneu Segarra, on al llarg 
dels anys va rebre formació de cant, flauta 
travessera, combo, teoria musical (llenguatge
musical i harmonia).

Anys més tard, va decidir seguir estudiant i 
formant els seus coneixements musicals al 
Conservatori Superior de les Illes Balears, on 
actualment està cursant el 3r curs de Pedagogia 
musical, rebent lliçons d’Eulàlia Salbanyà, 
Xavier Mut, Lluïsa Vidal, Joan Miquel Muñoz i 
Margalida Furió entre altres.

Paral·lelament, ha rebut classes de jazz i música 
moderna amb el trompetista Jaume Blázquez, 
i enguany començarà a cursar el Grau Superior
de Jazz i Música Moderna al CSMIB.

Actualment fa feina a l’escola de música de 
Puigpunyent impartint classes de sensibilització 
musical amb infants de 3 a 5 anys i gestiona 
totes les corals de l’escola.

Al llarg de la seva vida, ha cantat amb diferents 
formacions i projectes petits amb diferents 
músics. Ha tengut el plaer de tocar per 
diferents llocs al voltant de l’illa com al Castell 
de Capdepera, Puigpunyent, Sóller, Palma
(Misericòrdia, Can Alcover…).

Actualment, forma part del grup Onada, i 
juntament amb Sílvia Rechac han duit a terme 
aquest projecte anomenat Vaivé. A més, està 
treballant amb el seu projecte musical personal 
que veurà la llum més endavant.

SÍLVIA RECHAC

Estudiant de piano clàssic al CSMIB. Neix a 
Capdepera el juny del 2000. Inicia els seus 
estudis musicals de ben petita, a l’escola 
municipal de música de Capdepera. Realitza 
la seva formació d’estudis pianístics del 
Conservatori Professional de Música i Dansa de 
Mallorca amb la professora Antònia Massanet a 
Capdepera, i a Palma amb el professor José Luis 
Socías i la professora Noemí Dalmau.

Actualment està cursant el grau superior 
d’interpretació de piano al Conservatori 
Superior de les Illes Balears amb el professor 
Albert Díaz, i rebent lliçons d’Andreu Riera, 
Xavier Mut i Isabel Fèlix. Paral·lelament està 
rebent classes de piano jazz/modern amb el 
pianista Joan Frontera.

Està impartint classes de piano a l’escola de 
música mésmúsica.

És pianista a projectes de música moderna, com 
el grup Onada, juntament amb Aina Tramullas 
o el duet Vaivé.

També és pianista acompanyant de la Coral 
Gabellina, membre de l’agrupació Capdepera 
Chamber Music Ensemble, on toca juntament
amb el violoncel·lista suec Hans-Göran Eketorp, 
i també forma part de la Banda de Música de 
Capdepera tocant la flauta travessera.
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vAivÉ
ep: A Contrallum (live version)

El seu primer treball consta d’un EP anomenat 
“A Contrallum”, que consta d’un recull de 4 cançons 
que han seleccionat i gravat en directe l’abril del 2021 a 
l’auditori del Conservatori Superior de les Illes Balears. Les 
cançons que conformen l’EP són:

1. el Cant dels ocells (popular)

2. Cançó de Bres per a una princesa negra (Gabriel 

Janer, toni rodríguez)

3. ensumo l’Abril (Sílvia pérez Cruz)

4. venim a Aquest món (magalí Sare)

VAIVÉ PRESENTA A CONTRALLUM EN CONCERT

El concert que ofereixen consisteix en la presentació de 
l’EP A Contrallum (Live Version), a més d’altres cançons 
que les han acompanyades en el seu creixement com a 
músics, que abracen des de cançons pop-rock f ins a la 
música tradicional, passant per standards de jazz i cançons 
seves.

El repertori consta de cançons de composició pròpia i 
d’arranjaments de cançons de Magalí Sare, Sílvia Pérez 
Cruz, Salvador Sobral, Pink Floyd, estàndards de jazz, 
el grup mallorquí Antònia Font i Herbes Dolces, altres 
cançons populars mallorquines i catalanes, algun standard 
de jazz.

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

vAivÉ - CAnçó de BreS per A unA prinCeSA neGrA

vAivÉ - enSumo l’ABril

https://www.instagram.com/vaiveduo/
https://open.spotify.com/artist/4E0R2972hWsscgEn7Oa1Xt%3Fsi%3Djf5kUPBqSqiaABVdjjVEFQ%26dl_branch%3D1%26nd%3D1
https://youtu.be/nWb9KDvCEdM
https://youtu.be/b_H9vHAkzdQ


miCroFoniA

• veu 
hAndheld CondenSer:
neumAnn Km105, SennheiSer e965,
Shure KSm8

• piAno 
pArellA de CondenSAdorS:
neumAnn Km185, AKG414, dpA4099

2 monitorS

mAteriAl A proporCionAr per 
l’orGAnitzAdor:

• piAno de CuA de ConCert AFinAt
• tèCniC de So
• equip de So i monitorAtGe
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CONTRACTACIÓ
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https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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