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Keepin' On



La banda fou formada pel teclista i compositor principal
Sergio Llopis el 2013. El col·lectiu Highlands Project, amb
seu a Mallorca, és actualment una de les bandes de jazz

amb més projecció de les Illes Balears.
 

La formació ha rebut grans elogis i crítiques de pàgines
espanyoles ben reconegudes com Enderrock, TomaJazz i

AraBalears. Encara que pot semblar una banda
"underground", el seu primer àlbum "Skalanes" va entrar a

la llista dels discs de jazz més venuts a iTunes Espanya.
 

El seu tercer àlbum "Voiceover Vol.1" és una col·laboració
amb diferents músics reconeguts de l'illa i va estat nominat
als premis Enderrock com a "Millor disc de Jazz" a les Illes

Balears.
 

La banda sempre s'ha beneficiat de l'actuació en directe
degut a l'energia que transmeten els seus 10 components i

sobretot per l'impuls perpetu per crèixer creativament.
 

El febrer de 2021 la banda va publicar el seu darrer disc
d'estudi "Keepin' On".
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Sa Pobla Jazz 2021 (Mallorca)
IncaJazz 2021 (Mallorca)
Skolkovo Jazz Festival 2019 (Moscú)
Spring On Jazz 2019 (Oporto)
Sirius Jazz Festival 2019 (Sochi)
Jazz Across Borders 2017 (Sant Petersburg)
Menorca Jazz Festival 2018
Alcúdia Jazz 2017 (Mallorca)

"Highlands Project és cosa
seriosa senyors, un grup de

músics exquisits apassionats
pel jazz i els seus sons

perifèrics"

- NoTodoEsIndie

Actuacions
Destacades

"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



Contacte
Contractació:
Àngel Pujol - Manangelment
angel@manangelment.com
+34 605 063 285 (Àngel)


