
Sunset Rhythm Kings 
dijous 25|23:00|plaça de la cate
gratuït

Aquests joves gironins ens transporten 
fins als clàssics sons de New Orleans.

mostra jove
divendres 26|18:00|plaça josep pla
gratuït

Alumnes de tota la província ens mostren 
com sonaran els músics de jazz del futur.

bernat font trio
dijous 25|21:00|auditori dels caputxins
6€|socis de joventuts musicals gratuït

El trio del jove pianista Bernat 
Font fa anys que s’ha consolidat 
com una de les promeses més 
sòlides de l’escena del jazz 
clàssic. Ara ens presenten el seu 
tercer treball: The Sand-Live; a 
mig camí entre el blues, el swing 
i altres influències, diversos crítics 
han destacat les composicions 
pròpies i l’equilibri entre l’energia, 
la precisió i la calidesa. 

programacióprogramació

shakin‘ all
dissabte 27|18:00|plaça de l‘ajuntament
gratuït

Prepareu-vos per ballar sense descans 
amb el swing més salvatge.

Susana sheiman
divendres 26|23:00|sidreria txot‘s
gratuït

Una de les veus més personals i 
aclamades del jazz espanyol actual.

biel ballester:
lower & east combo
divendres 26|21:00|auditori dels caputxins
10€|socis de joventuts musicals 5€

El grup de Biel Ballester adapta 
l‘univers sonor del blues més 
jazzístic creat a la ciutat de 
Nova York, com ara el de Grant 
Green o Kenny Burrell, mesclant-
lo amb influències europees, 
com ara Django Reinhardt. 
Aquesta combinació crea una 
base perfecta perquè puguin 
expressar les seves pròpies arrels 
i visions personals. 

emmanuel djob:
ME & RAY
dissabte 27|21:00|auditori dels caputxins
15€|socis de joventuts musicals 10€

Big Mama &
Víctor Puertas
dissabte 27|23:00|CERveseria el dynàmic
gratuït
La Big Mama Montse s‘uneix a Víctor 
Puertas per oferir una vetllada 100% blues.

Doc Scanlon‘s
Catalan Cats
dissabte 27|23:00|plaça de les patates
gratuït
Seu a gaudir del hot jazz, el new 
Orleans i el swing... o aixeca‘t i balla!

Aquest espectacle s’hauria 
pogut dir “Me and Ray and 
Bob and Fela”, ja que tant Ray 
Charles com Bob Marley i Fela  
Anikulapo Kuti han marcat 
profundament la visió que té 
Djob de la música.Tots han 
construït el seu estil propi i han 
fet del soul una música amb 
feeling, intensitat i profunditat. 
Un soul aspre, directe i sincer.


