TARDES
DE JAZZ
Divendres 2, 9, 16 i 23
de juliol, a les 18:30h
Tardes de Jazz, de petit format però gran
qualitat, al CC La Sagrera.
c/ Martí Molins, 29. Metro La Sagrera
Inscripció presencial o online a la web del centre,
des de 15 dies abans de cada actuació.

DIVENDRES 2 DE JULIOL, 18:30H
MEN IN SWING “SWING MOMENT”
“The swing moment” és música i dansa. Swing i lindy hop...
L'era swing concentrada en 90 minuts de concert amb músics i ballarins
que ens traslladen a l'època de la llei seca als EE.UU. en una selecció de
cançons per repassar la història del swing des dels seus inicis. Set
músics i dos ballarins de Lindy Hop es fusionen a l’escenari.

DIVENDRES 9 DE JULIOL, 18:30H
EASY LIVING TRIO
Trio que s'inspira en les sonoritats càlides de la música brasilera i la
sofisticació del jazz clàssic. Els seus components procedents de diversos
punts del planeta, acumulen experiències vàries en diferents formacions
de l'escena europea. D’Ellington a Monk, i a través d'una visió personal i
renovada ens ofereixen un paisatge musical que captiva el món del silenci
i sedueix a l'espectador.

DIVENDRES 16 DE JULIOL, 18:30H
MARTA DURAN QUARTET
Marta Duran Quartet presenta un repertori d'estàndars de jazz i temes
propis que passen pel coll jazz, la bossa nova i els boleros, buscant un so
càlid, tranquil i melòdic. Inspirant-se en grans referents com Stan Getz,
Tom Jobim i Chet Baker, els quatre membres del grup fusionen el seu estil
i la seva creativitat per transmetre un directe acollidor i establir una
connexió entre el públic i la música.

DIVENDRES 23 DE JULIOL, 18:30H
SAGRERA DESTRUCTION
El Combo Sagrera Destruction, de l’Escola de Música BCN Fusió, porta
en actiu des de l’any 2007. Aquest juliol coneixerem les seves versions
d’un ampli repertori de la mà de: Pablo Garcia (clarinet), Haizea Martiartu
(saxo alt), Víctor Muniesa (saxo tenor), Sergio Pérez i Alfons Ferrer
(guitarres), Sergi Diaz (Baix elèctric), Eduardo Garcia (bateria).
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