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Pianista	  Cantant	  Italiá	  resident	  en	  
Barcelona	  des	  de	  el	  any	  2000.	  	  
Son	  numeroses	  les	  seves	  actuacions	  en	  
molts	  	  establiments	  	  turístics	  més	  
coneguts	  de	  la	  Costa	  Brava.	  	  
El	  seu	  repertori	  internacional	  i	  la	  seva	  
capacitat	  d’	  adaptació	  a	  tots	  els	  estils	  
musicals	  han	  afavorit	  la	  seva	  aportació	  
musical	  amb	  versions	  molt	  peculiars	  de	  
temes	  amb	  relevancia	  mundial.	  
La	  seva	  veu	  trancada	  i	  dolça	  son	  
components	  	  importants	  del	  seu	  éxit.	  	  	  



Tenor	  dominicà	  resident	  a	  Barcelona	  
des	  de	  fa	  25	  anys.	  En	  la	  seva	  Biografia	  
apareix	  com	  Cantant	  emblemàtic	  
d'algunes	  de	  les	  orquestres	  més	  
conegudes	  a	  Espanya	  com	  "La	  
Maravella",	  "La	  Principal	  de	  la	  Bisbal"	  
i	  "Els	  Montgrins".	  Conegut	  per	  la	  seva	  
espectacular	  veu	  tan	  potent	  i	  tan	  
sentimental	  abasta	  tots	  els	  estils	  
musicals	  des	  de	  la	  clàssica	  fins	  a	  la	  
moderna	  cantant	  Balades	  i	  Boleros	  
com	  a	  molt	  pocs	  saben	  fer.	  



	  
Toni	  Carlo	  és	  un	  cantant	  de	  
Barcelona	  amb	  dilatada	  trajectòria	  
musical	  i	  reconegut	  prestigi	  en	  
l'àmbit	  de	  les	  orquestres	  de	  ball.	  
Des	  de	  molt	  jove	  entra	  a	  formar	  
part	  de	  diverses	  formacions,	  on	  
posa	  en	  pràctica	  els	  seus	  estudis	  
musicals	  d'harmonia,	  llenguatge	  
musical	  i	  veu.	  Actualmente	  cantant	  
de	  "Els	  Montgrins"	  i	  cantant	  d'un	  
meravellós	  tribut	  a	  J.M.	  Serrat.	  



BLACK	  &	  WHITES	  
	  
Roger	  Reyes,	  Max	  Turati	  i	  Toni	  Carlo	  
	  
Són	  els	  tres	  artistes	  que	  vénen	  acompanyats	  de	  músics	  de	  
gran	  experiència.	  
GabyGomez:	  Bateria	  
Luis	  Fernandez:	  Baix	  
Emilio	  Ruiz:	  Piano	  
Miquel	  Cisa:	  Saxo	  
	  
Es	  tracta	  d'una	  formació	  molt	  simple	  però	  amb	  un	  resultat	  
magnific	  pel	  que	  fa	  la	  posada	  en	  escena	  i	  qualitat	  musical.	  
L'espectacle	  "Per	  Ella"	  tocarà	  diversos	  estils	  musicals.	  
Des	  de	  Balades	  i	  Boleros	  a	  Música	  de	  Cantautors	  fins	  a	  	  
Pop	  més	  modern.	  
És	  un	  viatge	  emocional	  dedicat	  a	  la	  dona	  a	  través	  de	  les	  
cançons	  més	  boniques	  dels	  últims	  50	  anys.	  Amors	  i	  
desamors	  i	  dedicatories	  serán	  protagonistes	  durant	  tota	  la	  
durada	  de	  l'espectacle	  que	  comptarà	  amb	  un	  dialeg	  
reflexiu	  pero	  amb	  notes	  de	  bon	  humor.	  



	  
Espectacle	  dedicat	  	  a	  la	  dona.	  
	  
Por	  el	  amor	  de	  esa	  mujer	  (Dani	  Daniel)	  
Penelope	  /	  Lucia	  (	  Serrat)	  
Piú	  bella	  cosa	  	  	  (ramazzotti)	  
Boig	  per	  tu	  /	  Sau	  
	  
Aquests	  són	  alguns	  dels	  temes	  que	  el	  públic	  podrà	  
escoltar	  en	  100	  min	  d'espectacle	  mentre	  els	  tres	  
protagonistes	  conversarán	  entre	  ells	  	  amb	  tó	  
humorístic	  dialogant	  ,	  conçienciant	  i	  fent	  reflexionar	  a	  
tots	  sobre	  el	  paper	  de	  la	  dona	  en	  la	  societat	  actual.	  
	  
	  
Black	  &	  Whites	  destinará	  part	  de	  la	  recaudació	  y/o	  
cachet	  de	  totes	  les	  seves	  actuacions	  
	  a	  ajudar	  Asociacions	  locals	  de	  dones.	  
	  
	  



	  
Tecnics	  y	  Equips	  de	  Black	  &	  Whites	  	  
Sonica	  Manresa	  
	  
	  
SÓ	  
PA	  JBL	  VRX	  932LA	  8000W	  
	  
LLUMS	  
8	  mt	  Pont	  Truss	  
4	  Moving	  Heads	  LED	  Prolight	  Wash	  LT72	  
4	  Moving	  Heads	  LED	  Showtec	  Indigo	  
4	  Megapar	  LED	  ADJ	  
4	  Par	  Robe	  LEDForce	  18	  
1	  Laser	  Prolight	  FlowRound	  
1	  Maquina	  de	  fum	  

	  
	  
	  



Max	  Turati	  
0034	  –	  692035428	  
maxpianodj@live.com	  
	  
	  
https://www.facebook.com/blackandwhitesband/	  


