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nom del grupnom del grupnom del grupnom del grup    
 
Blue Velvet 
 
 
components i instrumentscomponents i instrumentscomponents i instrumentscomponents i instruments    
 
Leticia Martín: veu, guitarres i percussió  
Laura Peinado: veu, violí, toy piano, piano, i percussió  
Anna Figueras: veu, piano, carilló i percussió  
 
Fran Paredes: Tècnic de so  
 
 
descripció de l’estildescripció de l’estildescripció de l’estildescripció de l’estil    
 

Blue Velvet és un trio femení de pop-jazz. Amb una formació poc 
habitual (violí, guitarra i teclat) com a punt de p artida, Blue Velvet 
aposta per l’experimentació tímbrica i d’estils. Le s influències són 
moltes: jazz, música pop, blues, flamenc i la inevi table influència de 
la formació clàssica de les tres components. Difere nts mitjans de 
comunicació ja han definit al grup com a ‘íntim i f emení’. 

 
biografiabiografiabiografiabiografia    
 

Blue Velvet neix al setembre de 2008 com a trio mus ical 
(guitarra, piano, violí i tres veus). Durant la sev a trajectòria el 
trio ha enregistrat dues maquetes, una d’elles com a premi del concurs 
‘1a maqueta’ (2009, Joventuts Musicals de Catalunya ), un LP (2012, 
Barcelona) i ha publicat dos singles amb els seus c orresponents 
videoclips. El seu primer llarga-durada ha estat en registrat durant 
els mesos de novembre i desembre de 2012 als estudi s Camins Àudio de 
Collbató, sota la direcció del productor Fran Pared es.  
 
 Blue Velvet té a les seves esquenes més d’una sete ntena de 
concerts per escenaris de tot Catalunya i de part d e l’estat espanyol.  
 
 

actuacions actuacions actuacions actuacions destacadesdestacadesdestacadesdestacades    
 
- 7 d’octubre 2012: Festival Petits Camaleons (Sant  Cugat del Vallès) 
 
- 9 de juny 2012: KAVK Villena (Villena, Alicante) 
- 13 de maig 2012: Razzmatazz 2 (Barcelona) 
- 30 de març 2012: Teatre La Unió (Sant Cugat del V allès) 
- 23 de juliol 2011: Atmosfera Bar (Torelló, Girona ) 
- 10 de juny 2011: Cicle ‘Mou-te’ (Sant Cugat del V allès) 
- 22 de maig 2011: Sala Monasterio (Barcelona) 
- 7 de maig 2011: Festival ‘Encuentra-t’(Foz-Caland a, Teruel) 
- 6 de maig 2011: La Sala (El Poal, Lleida) 
- 28 de gener 2011: Casino de La Floresta (Sant Cug at del Vallès) 
- 26 de juny 2010: acústic Barraques de Sant Cugat (Sant Cugat del 
Vallès) 
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cccconcursosoncursosoncursosoncursos    
 
- Guanyadores del primer premi de l’Easy Music Fest ival Barcelona 2012 
 
- Finalistes del concurs ‘Mou-te primavera, 2011’ ( Ajuntament de Sant 
Cugat, juny 2011) 
 
- Guanyadores del Concurs ‘Primera maqueta’ (Jovent uts Musicals, 
novembre 2009) 
 
aparició als mitjansaparició als mitjansaparició als mitjansaparició als mitjans    
 
Notícies: 
 
http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/78317.htm  
 
http://www.cugat.cat/diari/ritme/76134.htm  
 
http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/71846.htm  
 
http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/64007.htm/les _blue_velvet_posen_el_punt_final_al__
mou-te__amb_un_public_entregat  
 
http://www.cugat.cat/noticies/ritme/59462.htm/blue_ velvet_deixa_petit_el_casino_de_la_fl
oresta_amb_la_seva_rumba-jazz  
 
http://www.cugat.cat/noticies/ritme/53888.htm/blue_ velvet_estrena_el_videoclip_del_seu_t
ema__naranjas_y_lunas_  
 
 
http://www.cugat.cat/noticies/ritme/51097.htm/blue_ velvet_enregistraran_un_videoclip_com
_a_premi_final_del_concurs__1a_maqueta_  
 
 
 

Actuació en acústic: 
http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=2072  

Reportatge:  
http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=2109  

 
 
vídeosvídeosvídeosvídeos    
 
Vídeo-clip, Bobby McGee (Laura Torres, 2012): 
http://youtu.be/BjkV2x-Koa4  
Vídeo-promo , Blue Velvet Gira 2011 (Laura Torres, 2011): 
http://youtu.be/P07rkyZ6OGQ  
Video-clip , Naranjas y lunas (Javier Abad, 2010): 
http://youtu.be/lJSjlS52wXE  
 

 
blogs dedicats a blue velvetblogs dedicats a blue velvetblogs dedicats a blue velvetblogs dedicats a blue velvet    
 
http://eldivandeldesencanto.blogspot.com/2011/08/el -mundo-no-es-suyo-solo-sus-vidas.html  
http://misslikeagoodgirl.blogspot.com/2011/08/bv-de -blue-velvet.html  

 

contactecontactecontactecontacte    
bluevelvet.grup@gmail.com  / 637134876  
 
més sobre blue velvetmés sobre blue velvetmés sobre blue velvetmés sobre blue velvet    
www.bluevelvet.es   


