
Júlia Colom

                                                                          cantant

“Amb 20 anys Júlia Colom té una veu que esclata com els albellons després d' una pluja molt llarga”
                                                                                                                                                  Antoni Riera



EL MEU CAMÍ...

Nascuda a Mallorca l’ any 1997, Júlia Colom va entrar en contacte amb la música de ben petita
a través de diferents disciplines (cant coral, fauta travessera...), fns que als quinze anys
descobreix la seva passió: cantar com a solista, moguda per l’imant del jazz. A partir d’aquí, la
música esdevé una prioritat i, a poc a poc, comença a fer concerts arreu de l’illa  acompanyada
per músics veterans reconeguts al panorama musical i rebent un feedback positiu per part del
públic. 

Ha fet sold out als següents teatres
arreu de la illa: Teatre Principal de
Palma, Teatre de Manacor, Costa
Nord de Valldemossa, Teatre de
Bunyola, Ses Païsses d' Artà o La
Defensora de Sóller. Ha actuat en
sales com Saratoga Jazz Club de
Palma, amb 15 anys va obrir el
Menorca Jazz Festival  i amb 16 va
ser seleccionada per anar a cantar
amb la Berliner Philharmoniker a l'
auditori Philharmonie de Berlin.

Amb disset anys, i amb l’objectiu
d’avançar en la seva formació com a
cantant i descobrir altres
músiques, es desplaça a Barcelona.
Comença a rebre classes de cant
amb Rubén Fernández a l’ escola del
Taller de Músics. Aquest mateix any

posa veu a “Ferments” un disc produït per Miquel Brunet.

Un any més tard (curs 2016-2017) guanya la beca AiE (Sociedad de Artistas Intérpretes y
ejecutantes españoles) i inicia els seus estudis superiors a l’ ESEM (Escola Superior d' Estudis
Musicals).
 
Ja a Barcelona, durant els dos primers anys
veurà néixer un nou projecte basat en
composicions de la cantant que compartirà
amb músics de primera línia: Jordi Gaspar
al contrabaix, Joan Arto a la guitarra i
Jeroni Sureda a la bateria, que portarà per
nom el d’ ella mateixa. Estrena aquest
pro jec te a l Born Centre Cul tura l
(Barcelona) dia 17 de març del 2017 amb
un sold out. Durant aquest curs fa concerts
a la capital catalana: a l' Espai Mallorca, al
CCB i també actua a Girona i a Torroella
de Montgrí. 

Torna a ser becada per al curs 2017-2018. Ha actuat al Festival Connexions de Barcelona, al
Festival de Músiques Mínimes, al Claustre de Menorca, al Festival Alternatilla de Mallorca o a l'



auditori de la Rocher de Bordeaux, França.

ACTUACIONS

Júlia Colom group:
• Festival de Jazz Menorca 2015.
• Estiu 2015: 
•Fundació Cultural Coll Bardolet(Valldemossa)
•Saratoga Blue Jazz Club(Palma),
• Es casino (Ciutadella),
• Sa cova des ases (Portocolom), 
•Teatre de Bunyola, 
•Teatre de Palma.

 Hivern 2015:
• Concert l’ Ensemble  Teatre Principal de Palma a Berlín amb l’ orquestra flarmònica de Berlín.
• Teatre de Manacor.
 •Primavera 2016: Concert amb Omar Lanuti al castell de Bellver.
•Concert al Teatre de Bunyola
•Concert als patis d’ Esporles

•Estiu 2016: 
• Concert a la fundació Cultural Coll Bardolet (Valldemossa)
• Concert als jardins de Cartoixa (Valldemossa)
• Concert a l’ amfteatre de Deià
• Concert a Maria de la Salut. Homenatge Carles Capdevila.
• Concert al cicle de música Artà.

• Hivern 2017: Canta als premis de la Nit de la Cultura al Teatre Principal de
Palma amb el projecte de Ferments.
• Concert al Teatre Mar i cel de Palma.
• ‘Born de Cançons’, El Born Centre de Cultura i de Memòria,Bcn.



• Estiu 2017:
• Concert de Júlia Colom a Costa Nord, Valldemossa.
• Concert de Júlia Colom a Ses Paisses, Artà.
• Concert de Júlia Colom al cicle de Música de Bunyola.
• Concert a l’ Estudi General Lul·lià de Palma amb Mysterio Sibylla.
• Concert amb Ferments al Teatre de Calvià.
• Concert amb Omar Lanuti a Portocolom.
• Concert a Torroella de Mangarí (Catalunya).
•Enregistrament del disc Mysterio Sybilla produït per Miquel Brunet.

Curs 2017-2018
•Festival Connexions Barcelona
•Festival Alternatilla de les Illes Balears
•Cicle de concerts Músiques Mínimes
•Concert al Consolat de Mar en motiu del Dia de les Illes
•Concert a Manacor
•Concert al Novo Café Lisboa
•Night and day Tribute a Cole Porter com a solista al Teatre Xesc Fortesa
• Concert a l' Auditori de la Roscher, França, amb el projecte de Ferments
•Col·labora com a cantant convidada al disc de Highlands Project: Voiceover vol I cantant “Sa 
Madona”
•Concert al Clautre de Maó, Menorca
•Cicle de concerts patis interiors de Palma
•Concert al convent d' Alaior, Menorca

Per escoltar...
https://open.spotify.com/track/4Vv0BcwgdKuAwUOmUHLre8?
si=ZvPwF1eYQc6X5YvR4nh9gQ 

https://open.spotify.com/track/6ZbWMBJRnoqndmQJki9c6M?
si=lQVfWS2STWe4xsiAV8xEBQ

https://open.spotify.com/track/4Vv0BcwgdKuAwUOmUHLre8?si=ZvPwF1eYQc6X5YvR4nh9gQ
https://open.spotify.com/track/4Vv0BcwgdKuAwUOmUHLre8?si=ZvPwF1eYQc6X5YvR4nh9gQ
https://open.spotify.com/track/6ZbWMBJRnoqndmQJki9c6M?si=lQVfWS2STWe4xsiAV8xEBQ
https://open.spotify.com/track/6ZbWMBJRnoqndmQJki9c6M?si=lQVfWS2STWe4xsiAV8xEBQ


https://www.actionjazz.fr/miquel-brunet-group/

Xarxes: 
Facebook: Júlia Colom
Instagram: @juliacolomjuliacolom

https://www.actionjazz.fr/miquel-brunet-group/

