Clara Sallago

FORMACIÓ:
- Neix a Barcelona i comença els seus estudis musicals a l'edat de 8 anys examinant-se al
Conservatori Superior de Música de Barcelona.
- El 2000 inicia els estudis de teatre musical a l’escola “Eòlia” amb professors com Xavier Albertí,
Carme Portacelli i Helen Rouson entre altres. Va ampliar els seus estudis d'interpretació amb Nancy
Tuñón i Txiqui Berraondo. També ha rebut classes particulars de cant de Carme Canela, Xevi Garcia
i Viv Manning.
- L'any 2005 comença a estudiar improvització i arranjaments amb Ana Finger i piano amb Alejandro
Di Costanzo al Taller de Músics de Barcelona a on també ha realitzat els estudis de grau mig. Ha
rebut Master Classes de Claudia Acuña, Vanesa Rubin, Miguel Poveda i Kevin Heys entre d'altres.
- En la actualitat cursa 4t curs del grau superior de música a l'ESEM Taller de Músics en l'
especialitat de jazz.

EXPERIÈNCIA DOCENT :
- És professora de tècnica vocal Moderna des de l'any 2002 treballant a diferents escoles (Taller de
Músics de Sant Just Desvern/ Escola de Música Filarmonic, Vilanova/ Escola de música COMBO,
Granollers).
- Entre 2004 i 2008 va dirigir el Cor de Gospel del Centre de Cultura Contemporània del Prat de
Llobregat "La Capsa" i la Coral del Centre Cívic Can Castelló.
- Desde 2006 i fins el dia d'avui és professora de cant a l'escola de Música Creu Alta (Sabadell)
homologada per la Generalitat de Catalunya i de l'escola La Farigola (Barcelona) a on també és
directora de la coral d'adults. A més a més, dirigeix el cor “Gospel Link Singers” els quals han
realitzats importants actuacions en auditoris de tota Catalunya i que actuaràn en la propera edició del
Festival de Blues de Cerdanyola 2013: www.youtube.com/user/Gospellinksingers

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL :
- Desde 2002 és soprano solista del grup Black & White Xperience, liderat pel compositor
camerunés Emmanuelle Djob i amb el qual ha realitzat diverses gires per França i Italia a més de la
grabació del seu seté album.
- Actualment lidera el seu quartet de Jazz, Clara Sallago Quartet,
(www.myspace.com/sallagoquartet) amb els quals ha actuat al Jamboree, Robadors 23 (Barcelona),
Nova Jazz Cava (Terrassa), Jazz Cava (Vic), Sunset (GIrona), Grffin (Sabadell), entre altres.
- També lidera el trio Swingzation amb Joan Chamorro (saxo baríton) i Dimitri Skidanov (contrabaix).
- Forma part del Big Ensemble Taller de Músics amb els que ha actuat al 45 Voll Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona en l'homenatge al poeta Juan Gelman i en la Cantata del
compositor Enric Palomar “Geografia d´Espriu” presentada al Palau de la Música Catalana.

