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Los Chocolatinos és una de les bandes de música 
afro cubana més prestigioses de l'escena 
nacional i és l'agrupació musical habitual de la 
famosa sala llatina de Madrid "La Negra 
Tomasa". El seu repertori replega la tradició 
musical cubana com el Casino, el Son, la Guajira, 
el Bolero o el Chachachá i altres estils d'Amèrica 
Llatina com la Salsa, el Bugalú, la Cumbia, el 
Merengue o la Bossa Nova. Els seus membres han 
col·laborat amb artistes com Malú, Habana 
Habierta o Canteca de Macao. el grup està 
format per Alejandro Gutierrez (veu), Julián 
Olivares (tres cubà), Yago Salorio (baix), Rodrigo 
"El Niño" (timbal), Pepe Prat (congues),
Marcos Ortega (trompeta) i Roque Martínez 
(saxofon i flauta).

L'origen de la banda One Pac and Fellows es pot 
definir com la trobada de dos músics de diferent 
procedència i univers musical. El cantant, 
escriptor i activista cultural Birane Amar Wane, 
més conegut com a One Pac, naix a Saint Louis 
(Senegal). El percussionista i productor musical 
José Gómez naix a Sevilla (Andalusia). Ambdós 
coincideixen en una jam session al barri sevillà 
de Triana i des d'aleshores s'han convertit en 
inseparables. Tots junts decideixen crear 
Fellows, un projecte musical que ha sabut 
combinar amb precisió, per una banda, el gust 
d'One Pac pel Rap, el Hip Hop i l'Afrobeat, i per 
l'altra, el gust de José Gómez pel Soul-Funk, 
l'Acid Jazz i la música negra. Al Llum Festival 
presenten el seu primer disc "African Groove".

Los ChocolatinosOne Pac & Fellows

PLAÇA TRINQUET VELL 
(VILA VELLA)

23.00h / One Pac & Fellows (Senegal).
Afro Funk

+ Miss Petulia Pimm’s & MR. Crossfaker  
(Serbia). Black Music

PLAÇA TRINQUET VELL 
(VILA VELLA)

23.00h / Los ChocoLatinos (Cuba). 
Son, salsa & guajira

+ Xino Dj (València). 
Cumbia & latin grooves

PLAÇA TRINQUET VELL 
(VILA VELLA)

23.00h / Bombino (Níger). 
Tuareg Blues

+ Alex Rocks (Madrid). 
Afrobeat & AFRICAN GROOVES
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Diumengedissabte

Omara Moctar, més conegut com a Bombino, és 
un dels màxims exponents de la música tuareg. 
Nascut prop de la ciutat d'Agadez (Níger) al sud 
del desert del Sàhara, pertany a una família 
nòmada d'una profunda tradició musical. La 
mateixa tradició que va arribar a l'Amèrica del 
Nord, segles abans, de la mà dels esclaus 
africans i que va ser l'origen del blues 
contemporani. Com els malians Tinariwen o Ali 
Farka Touré, també tuaregs, està influenciat per 
altres músiques com el rock, funk o reggae. 
Considerat com un dels millors guitarristes 
elèctrics del món i reconegut com “el Hendrix 
del Desert”,  al Llum Festival presenta el seu 
cinqué àlbum anomenat "Deran" i enregistrat 
als estudis del Rei del Marroc a Casablanca.

Bombino

José Xino és col·leccionista de discs des de 
xiquet. Com a deejay està en l’escena valenciana 
des de 1989. Les seues sessions són una explosió 
de músiques afro-americanes i llatines. 

Duo de djs format pel serbi Igor Sakota i la 
valenciana Mariche G. Salvador. Combinen  estils 
com Latin Jazz, Funk, Soul i Disco. Al Llum 
festival presenten “Vynil Journey from Jazz 
to Disco”.  

Xino DjMiss Petulia Pimm's & Mr 
Crossfaker Alex Melero és un productor i disc-jockey de 

l’escena madrilenya. Expert en música negra de 
tots els estils. És dj resident de la sala Siroco 
(Madrid) i col·laborador de Radio Gladys 
Palmera. 

Alex Rocks
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