
Dossier informatiu



grup Ultramar

Ultramar és un grup d'havaneres i cançó marinera fundat l'any 2000 format per la Núria
Berengueres (contralt i guitarra), Rafa Pino (tenor i guitarra), Juan Carlos Esteve (Baríton i
percussió), Fèlix Serra (baix) i Agustí Alonso (acordió i veu).

Som un grup:

          Innovador, dinàmic i creador
          Amb un estil propi 
          Cuidadós amb els arranjaments de les cançons
          Amb una interpretació molt personal de les cançons
          Que engresca al públic amb les seves actuacions

Qui som?



grup Ultramar

Rafa Pino
Guitarra i veu

Núria Berengueras
Guitarra i veu

Juan Carlos Esteve
Percussió i veu Baix acústic

Fèlix Serra

Agustí Alonso
Acordió i veu

El grup



grup Ultramar

Fundat a l’any 2000, prové del grup “Quatre Veus“. Ultramar ha realitzat més d’un miler
d’actuacions, destacant les participacions en les cantades més importants d’havaneres tant a
dins com a fora del territori català: Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell (2003 i 2021),
Festival de Habaneras de Getxo (País Basc, 2017 i 2021), Cantada de Havaneras de Dénia, Festival
d’Havaneres de Benicàssim al 2018...  L’any 2006 es presenta l’espectacle La Ruta del Rom, una
combinació perfecta de rumbes i havaneres (amb Ultramar i Los Manolos), que resulta ser un
entretingut espectacle musical, molt variat, amb ritme i molta força.
Ultramar és un grup innovador, dinàmic i creador, amb un estil propi caracteritzat principalment
per els cuidats arranjaments de les cançons, la variació i harmonia de les veus, i la personal
interpretació dels temes originals escollits del repertori 
internacional i tradicional, així com de composicions pròpies 
i d’autors contemporanis.
Per a Ultramar la recerca de la màxima qualitat i la bona 
comunicació amb el públic, es la preocupació constant que, 
afortunadament es veu recompensada a cada concert amb
 la càlida acollida que sol manifestar la gent que ens segueix 
i ens escolta. Això gairebé sempre permet agrair els seus 
aplaudiments amb el corresponent “ Bis “

Biografia
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Homenatge a Ortega i Monasterio
La Rosa del port
Enamorada del mar
Bitxintxo
Bon cremat
Encisadora
Tornada a Menorca
Plora guitarra
Balada d'en Lucas
La muñeca
Escolta es vent
No vull dir adéu
El canó de Palamós
Meritxell
Parla el mestre
El meu avi

Discografia

Ronda litoral
Lola la tavernera
Quan jo tenia pocs anys
La gavina
Havanera
La meua xiqueta
Torrevieja
Habaneras de Cádiz
Cançao do mar
Negra sombra
Barcarola
Maite

Ànima d'havanera
La xalana
El darrer jorn
L'havanera i el mar
Veinte años
Mare vull ser pescador
Vals d'Ultramar
Yo te diré
El mariner i la xiqueta
Allá en la Habana
Rosó
Niu d'amor
La puntaire
Quan el cor em plora
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Escenari de mínim 7x4 metres
Caixa de connexió de xarxa amb proteccions (a peu d’escenari) 220V. 
 Consum total : 4000W
Accés directe a l'escenari amb el cotxe i remolc. Aparcament.
Lloc per poder canviar-nos amb lavabo.
Aigues minerals per l'escenari.
Fem una cantada d'uns 90 minuts (en dues parts o de 75' en una de sola)
Arribem dues hores abnas de l'actuació per muntar l'equip de so i llums i
fer les corresponents proves de so

Requeriments de
contractació

Dades fiscals
Associació Amics de les Havaneres
Giné i Petregàs, 59-61, 1r 4t,
08003 Barcelona
CIF/NIF G58537598
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Rider tècnic

ACORDIÓ
2 CAIXES DI

VEU (CORS)
ACORDIÓ

VEU TENOR
GUITARRA

VEU CONTRALT
GUITARRA

VEU BARÍTON
PERCUSSIÓ

BAIX

AMPLIFICADOR
CAIXA DI A TAULA

AMPLIFICADOR
XLR A TAULA

 AMPLIFICADOR
CAIXa DI A TAULA

MONITORS
MESCLA DE VEUS I TECLAT ACORDIÓ
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www.ultramar.cat
info@ultramar.cat
 
+34 695589460 (Núria Berengueras)
+34 628265789 (Juan Carlos Esteve)

@grupultramar (Instagram) 
@grupultramar (Facebook) 
grup Ultramar(Canal de Youtube) 

Com ens podeu trobar?


