Nota de premsa
Terrassa, 9 de febrer de 2015

El 19è cicle Jazz a prop portarà set concerts gratuïts
als barris de Terrassa
Centres Cívics i Casals de Barri seran, del 12 de febrer al 12 de març, escenari
de formacions jazzístiques d’estils diferents

Aquest divendres, 12 de febrer, el Casal de Montserrat, Torre-Sana i Vilardell acollirà
la primera de les set propostes que donen forma a la 19ena edició del cicle Jazz a
prop, la proposta amb què l’Ajuntament de Terrassa vol acostar el jazz al conjunt de
la ciutadania amb concerts gratuïts als barris. La formació Jordi Rabascall i Oriol
González presenten 12 to 12 Quintet “Do the ‘Duu Du’” obrirà el foc amb un repertori
de peces de jazz i swing, inspirat en l’esperit del jazz dels anys 50. El concert,
organitzat amb la col·laboració de l’AV de Torre-sana, l’AV de Vilardell i Dones amb
empenta de Vilardell, començarà a les 20 h.
Sis concerts més oferiran fins el 12 de març, a diferents centres cívics i casals de
barri d’arreu de la ciutat, l’oportunitat d’acostar-se a diferents maneres d’abordar el
jazz. Tots els concerts són gratuïts i els aforaments, que acostumen a omplir-se, són
limitats. El programa complet és el següent:
Dia

Hora

Grup / Estil

Lloc

Dv, 12 febrer

20 h

Jordi Rabascall i Oriol González
presenten 12 to 12 Quintet “Do the ‘Duu
Du’” / Jazz, Swing

Casal de Montserrat,
Torre-sana i Vilardell

Dg, 14 febrer

19 h

Hot Cats Quintet / Jazz

Casal del Segle XX

Ds, 20 febrer

21 h

Ronald Baker Quartet / Swing, Bebop

Casal de Can Boada

Ds, 27 febrer

19 h

Anna Jané & Carles Pineda Sextet /
Estàndards, Bossam Fusió

CC Alcalde Morera

Dv, 4 març

20 h

Big Mama Montse & Tòfol Martínez
Blues Band / Blues

CC President Macià

Ds, 5 març

20 h

Groove Collective / Fusió, Funk, R&B,
Soul

CC Maria Aurèlia
Capmany

Ds, 12 març

21 h

Flamingo Tours / R&B, Blues Rock

Casal de Can Boada
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Enguany, el títol del cicle és “El Jazz, l’esperit de la lluita”, tot remarcant la relació
ancestral del jazz amb la lluita, el trencar motlles, el mestissatge i la voluntat
d’evolucionar.
Jazz a prop és una de les fermes apostes municipals per descentralitzar l’activitat
cultural i fer-la accessible a tothom. Alhora, el cicle vol ser una via de captació de
nous públics i també un element d’integració, cohesió i foment d’una identitat positiva
dels barris. Les entitats veïnals del territori col·laboren amb l’organització dels
concerts, sobretot ambientant els espais, fent difusió i actuant com a amfitrions dels
concerts. El cicle, que enguany té un pressupost de 12.000 euros, està plenament
consolidat des de fa anys i els equipaments on es fan els concerts acostumen a
omplir el seu aforament. En l’edició de 2015, l’assistència total de públic als set
concerts del cicle va arribar a les 1.420 persones.
Adjuntem en document apart el programa de la 19ena edició del cicle Jazz a prop.

Nota: Us podem facilitar fotografies promocionals dels grups participants. Els
mitjans interessats les heu de demanar al Gabinet de Premsa de l’Ajuntament.
Si voleu concertar una entrevista amb Pere Jané, codirector artístic del cicle, us
podeu posar en contacte amb el Gabinet de Premsa.
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