
NOTA DE PRENSA

Highlands Project presenta el seu nou disc 'Keepin' On' al teatre Principal de
Palma. La banda mallorquina publica el seu nou àlbum i el presenta a la sala
gran del teatre.

El dimarts 9 de febrer de 2021 a les 19 hores la banda mallorquina Highlands Project
presenta el seu nou disc 'Keepin' On' amb la formació al complet a la sala gran del Teatre
Principal de Palma.

El col·lectiu Highlands Project fou creat l'any 2013 pel compositor i teclista mallorquí Sergio
Llopis. La banda de jazz és una de les formacions amb més projecció dins del panorama
jazzístic de les Balears. Han actuat en diverses ocasions a Rússia, Portugal i als festivals de
jazz de Menorca i Alcúdia, entre d'altres.



El seu anterior àlbum 'Voiceover Vol.1', una col·laboració amb diferents artistes de les
Balears, va ser aclamat com un dels millors discos de jazz de l'any per la revista Enderrock.
Ara, tornen amb un nou àlbum de vuit temes propis titulat 'Keepin' On'.

La banda està formada per Sergio Llopis als teclats; Guillem Nadal a la trompeta; Thomas
Fontin al saxo; Xema Borràs al trombó; Joan Colom a la guitarra; Jordi Tugores a la guitarra;
Juanjo Amengual al baix; Teo Salvà, bateria i Rogerio Santos, percussió. Pels directes
d'aquest nou disc la banda compte amb un desè integrant a la secció de teclats, Gori
Matas.

Highlands Project és un jove grup que té la seva senya d'identitat en la fusió de diversos
estils com el jazz, soul, funk i el rhythm & blues. Fins ara, el grup ha publicat tres treballs
discogràfics: 'Suspir', 'Skalanes' i 'Live at Alquimia Records'. El seu segon disc, 'Skalanes', es
va col·locar en una sola setmana com el segon disc de jazz més venut d'Espanya.

Les entrades estan a la venda a la web del teatre Principal de Palma:
https://www.teatreprincipal.com/

Per a més informació i entrevistes:
Sergio Llopis: 666 64 10 16
Teo Salvà: 653 91 02 75

https://www.teatreprincipal.com/

