Nota de premsa
Terrassa, 4 de febrer de 2015

El 18è cicle Jazz a Prop portarà set concerts als
barris entre el 6 de febrer i el 14 de març
Agustí Burriel obrirà el programa d’enguany amb cançons de Frank Sinatra

Aquest divendres, 6 de febrer, el Centre Cívic President Macià acollirà la primera de
les set propostes que conformen la 18ena edició del Jazz a Prop, el programa amb
el qual l’Ajuntament de Terrassa vol acostar el jazz al conjunt de la ciutadania
mitjançant concerts gratuits als barris. El cantant Agustí Burriel oferirà un repertori de
peces ballables de Frank Sinatra acompanyat de cinc músics, una formació clàssica,
habitual dels anys 50 i 60. El concert, organitzat amb la col·laboració de d’AV de
Sant Pere Nord, tindrà lloc a les 20h.
Fins el 14 de març, sis concerts més oferiran a diferents espais de la ciutat
l’oportunitat d’acostar-se a diferents maneres d’abordar el jazz, des de les més
clàssiques fins les més innovadores. Per aquest motiu, el títol del cicle d’enguany és
“El Jazz: la tradició, la transgressió. Un futur assegurat”.
El programa complet és el següent:
Dia

Hora

Grup

Lloc

Dv, 6 febrer

20 h

Agustí Burriel

CC President Macià

Dg, 15 febrer

20 h

Toni Solà Organic Trio

Casal del Segle XX

Ds, 21 febrer

21 h

Wax & Boogie

Casal Montserrat, Torresana i Vilardell

Dv, 27 febrer

20 h

The Blues Reunion

CC Ma Arèlia Capmany

Dv, 6 març

20 h

Magalí Datzira & The Seitan Brothers

CC Alcalde Morera

Ds, 7 març

21 h

Violetta Curry &The Jaume Vilaseca Trio

Casal Can Boada

Ds, 14 març

21 h

Bruut!

Casal Can Boada
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El Jazz a Prop és una de les 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 veinals del territori col·laboren amb l’organització dels concerts,
sobretot ambientant els espais, fent difusió i actuant com a amfitrions dels concerts.
El cicle està plenament consolidat des de fa anys i els equipaments on es fan els
concerts acostumen a omplir-se.
El pressupost del cicle pel 2015 és de 12.500 €.
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