
Espais Venda d’entrades

Del 15 al 18 de juny de 2017

Organitza

Mitjans

Col·labora

Venda d’entrades anticipades a  www.jazzfigueres.com 

i el mateix dia del concert a la taquilla de la sala corresponent. 

Amb el suport de



Dijous 15

Divendres 16

Dissabte 17

Diumenge 17
Un singular "Tete â Tete" de dos músics amb veu pròpia 
i un estil consolidat, una desbordant imaginació en la 
improvisació i una particular forma de veure el món des 
de la ceguera.

Membres del grup New Orleans Gospel, Flora Sicot 
(veu i piano) i David Bardy (veu i percussió) ens 
oferiran un recorregut a través dels himnes del gospel i 
el soul.

IGNASI TERRAZA 
& BERT VAN DEN BRINK
Auditori dels Caputxins 21:00

12€ · Socis de Joventuts Musicals 8€ 

6€ · Socis de Joventuts Musicals de Figueres i de La Cate 5€

Versió original subtitulada en castellà

FLORA SICOT & DAVID BARDY 
22:00 Gratuït

Born to be Blue

Biopic sobre la vida del llegendari trompetista de jazz 
Chet Baker durant els anys 60.

21:00 Aquests darrers anys Wax & Boogie s'ha convertit en un 
dels millors i més valorats formats del panorama del Blues, 
del Rhythm & Blues i del Boogie Woogie.

Els joves integrants del grup presenten temes clàssics 
del swing per tal de fer ballar tota la pista!

Juntament amb el contrabaixista Juan Pastor i el 
bateria Jordi Pallarés, Marc Martin ens presenta el 
seu nou disc ple de temes propis que mostren els 
preceptes formals del gènere jazzístic a través de 
l'òptica fresca de la seva joventut.

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

Un recorregut musical per places i carrers de la ciutat tot 
transportant-nos als clàssics sons de New Orleans.

Professionals provinents del món del jazz, la música 
moderna, de la cobla i la música tradicional catalana, s'han 
entès per a treballar conjuntament sota un mateix 
llenguatge i estil: la música de fusió llatino-americana.

L'elegant músic britànic Anthony Strong canta i toca el 
piano amb una energia captivadora, mesclant temes 
originals amb clàssics del jazz, tot acompanyat de l'energia 
i calidesa de la big band Barcelona Jazz Orquestra.

STER WAX
Plaça de La Cate 22:30 Gratuït

SUNSET RYTHM KINGS
Plaça de les Patates 22:30

Gratuït

MARC MARTIN TRIO
23:00 Gratuït

3A MOSTRA JOVE
Plaça de l'Església 12:00

Gratuït

BIG CAT
Plaça de l'Església 12:00 Gratuït

JAZZ AL CARRER
Centre de Figueres 18:00 Gratuït

ANTHONY STRONG
& BARCELONA JAZZ ORQUESTRA
La Cate

La Cate

21:00
12€ · Socis de Joventuts Musicals 8€ 
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