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Formació de petit format, integrada per músics amb una àmplia i dilatada 
experiència en el món de la música en directe. 
 
Amb el so acústic dels instruments, piano, contrabaix, percussió i veu, es 
crea un ambient elegant i rítmic que ens transporta a èpoques passades. 
 
Yolanda Sikara ret homenatge a grans intèrprets com Ella Fitzgerald, Natalie 
Cole, Aretha Franklin, Liza Minelli, Judy Garland, o més actuals com Concha 
Buika, Stacey Kent, Renee Olstead, Jane Monheit. 
 
El repertori és una selecció acurada i suggerent que va des d'estàndards de 
jazz, molts d'ells amb tocs llatins, fins a temes dels musicals més 
emblemàtics de Broadway. 
 

    

VIDEO-PROMO: https://youtu.be/Mw-CNjpYt_Y 
 
Contacte:  

yolandasikara@gmail.com  
670.25.06.78 
 

    

https://youtu.be/Mw-CNjpYt_Y


 

   
 

    
   Yolanda Sikara (Barcelona 1973).  Estudia  la  carrera  de  teatre  musical 
   a l' "Escola de Dansa i Comèdia Musical Coco Comin”  on  rep  classes de 
   cant, teatre, dansa i interpretació. 
   Ha treballat en espectacles musicals com: Chicago, That’s Jazz The Real 
   Song and Dance Scenic Show, Fama, Guys And Dolls, Full Monty i Hair.  
 
Actualment forma part del show musical "Music Has No Limits" que després de girar per New 
York, Itàlia  i Mèxic, està fent gira per Espanya. També esta treballant en el seu propi espectacle 
“Silencis”, un homenatge a les dives del teatre musical, com Judy Garland, Liza Minelli, entre 
d'altres.  
 
 
    
   Jordi Sánchez Monsó  (Barcelona, 1978).     Estudis  de  guitarra   clàssica 
   al    Conservatori   de   Lleida ,   contrabaix   i   baix   elèctric     i  música  
   moderna,   amb   professors   com   Ignasi   González , Cristian  Grüner  i 
   Mariano Martos. 
    
 
    
   Ernest Martínez Massanet  (Barcelona1957) , es forma professionalment  
   entre  Barcelona   i  Paris.   Músic  de sessió  i  intèrpret   en   espots 
   publicitaris,  produccions  discogràfiques,   cinema,   videoclips  i   àudio 
   visuals. 
    
 
    
   Lluis Vidal Prats (Barcelona 1954) pianista i director musical.  Estudis de
   piano solfeig i harmonia al  Conservatori  Superior Municipal de Musica 
   de Barcelona.  
    
   
 
    
   Glória Maurel (Barcelona), estudia percussió i bateria des dels 9 anys,    
   titulada amb el Grau Superior de Bateria Jazz i Música Moderna a l'ESEM 
   Taller de Músics. Gira 2017 "Music Has No Limits". 
    
   
 
 
  

  


