
 Considerado	 como	 o	 “trío	 mais	 vangardista	 da	 
escena	 jazzística	 española”,	 SUMRRÁ	 nace	 hai	 15	 
anos,	 e	 é	 sen	 dúbida,	 a	 banda	 de	 jazz	 galego	 con	 máis	 
personalidade	 e	 difusión	 internacional.
 16	 anos	 e	 5	 discos	 cos	 que	 o	 trío	 se	 deu	 a	 
coñecer,	 chegando	 a	 ser	 unha	 das	 poucas	 formacións	 
de	 jazz	 que	 disfruta	 do	 “fenómeno	 fan”,	 xa	 que	 conta	 
con	 múltiples	 seguidores.	 Traspasando	 fronteiras	 o	 
éxito	 de	 Sumrrá	 chega	 até	 Sudáfrica,	 Bulgaria,	 Bolivia,	 
Marrocos,	 Francia	 e	 Portugal	 nas	 súas	 xiras	 
internacionais.
 SUMRRÁ	 presenta	 agora	 o	 que	 nunca	 fixera.	 Un	 
proxecto	 único,	 innovador,	 dirixido	 a	 todos	 os	 públicos	 
amantes	 da	 música	 de	 vangarda:	 Sumrrá	 &	 Friends.

Sumrrá	 &	 Friends



     	 	 	 	 	 Iria	 Penha_cante	 flamenco
 Cando	 a	 paixón,	 o	 coñecemento	 e	 a	 experiencia	 se	 unen,	 o	 
resultado	 é	 único	 e	 indiscutible.	 Eso	 exactamente	 é	 o	 que	 ocorre	 cando	 Iria	 
Penha	 canta.	 Iria	 Penha	 é	 unha	 das	 cantaoras	 de	 flamenco	 referentes	 en	 
Galicia,	 pero	 a	 súa	 técnica	 e	 bo	 facer	 non	 se	 queda	 ahí,	 xa	 que	 abarca	 
outros	 estilos	 tan	 diferentes	 como	 o	 fado,	 folk,	 blues,	 música	 brasileira....	 
Con	 elegancia	 pero	 sen	 límites	 expresivos,	 Iria	 Penha	 lévanos	 coa	 súa	 voz	 
por	 unha	 viaxe	 chea	 de	 ritmo,	 movemento	 e	 beleza.

Alberto	 Cereijo_guitarra	 eléctrica
 Guitarrista,	 arranxista,	 compositor	 e	 productor	 galego,	 coñecido	 
principalmente	 por	 ser	 membro	 de	 Los	 Suaves.	 Fórmase	 na	 escola	 
“Estudio”	 de	 Compostela	 e	 no	 conservatorio	 de	 Ourense.	 Estudia	 
tamén	 no	 Musicians	 Institute	 de	 Hollywood,	 onde	 se	 gradúa	 no	 1992	 e	 
realiza	 un	 master	 posteriormente.	 A	 súa	 traxectoria	 como	 músico	 e	 
mestre	 é	 realmente	 envidiable:	 xiras	 nacionais	 e	 internacionais,	 máis	 
dunha	 decena	 de	 discos	 publicados,	 cursos	 e	 showcases	 realizados	 cos	 
máis	 grandes	 guitarristas....Todo	 eso	 fixeron	 que	 dende	 hai	 varios	 anos	 
esté	 considerado	 como	 un	 dos	 mellores	 guitarristas	 de	 rock	 de	 España.

 Cuarteto	 de	 improvisación	 libre	 de	 
corda	 frotada,	 nacido	 no	 seo	 da	 O.M.E.Ga	 
(Orquestra	 de	 Música	 Espontánea	 de	 
Galicia).	 Non	 é	 un	 cuarteto	 clásico	 ao	 uso.	 
Sen	 partituras	 todo	 o	 que	 se	 crea	 é	 propio,	 
inmediato,	 único	 e	 exclusivo.	 Déixa	 de	 ser	 
un	 mero	 i n térp re te	 e	 pása	 a	 se r	 
compositor,	 un	 creador	 instantáneo.	 Renda	 
solta	 á	 imaxinación,	 unha	 paisaxe,	 unha	 
idea,	 unha	 emoción,	 un	 son...	 serven	 de	 
nutrintes	 para	 desenvolver	 a	 creatividade	 
nun	 momento	 concreto	 espazo/tempo.

Dj	 Mil_pratos

 Este	 polifacético	 "turntablist",	 subcampeón	 de	 España	 da	 DMC	 2014,	 
clasificado	 na	 Redbull	 Thr3estyle2012	 e	 organizador	 do	 Animal	 Deejays	 
2011	 (Barcelona)	 é	 unha	 boa	 mostra	 das	 novas	 xeracións	 emerxentes	 da	 
escena	 galega.	 TRaballa	 actualmente	 con	 Komando	 Katana,	 García	 MC,	 e	 
un	 longo	 etc...

Suelen	 Estar	 Quartet_cuarteto	 de	 corda



VIDEO

Contacto:

Xacobe Martínez Antelo

info@sumrra.com +34 679364883 

 www.sumrra.com

Contratación: 
info@culturactiva.org
981 582 836
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