CICLE DIJOUS JAZZ
A LES CORTS
Setembre - desembre 2022

Can Deu

Centre Cívic Can Deu

CICLE
DIJOUS
SETMANA
DEL MEDIJAZZ
AMBIENT

Durada: de 19.30 a 20.30 h
Obertura de portes: 19.15 h
Venda d’entrades: en línia i presencial (pagament amb targeta)
Obertura d’inscripcions: quinze dies abans de cada concert
Lloc: sala d’actes
Preu: 8 €
Preu reduït: 4 € (per a joves i infants en edats compreses de 6 a 35
anys). Els i les menors de 6 anys no poden ocupar seient.
Aforament limitat
Les activitats complementàries són gratuïtes i cal també inscriure-s’hi.
Normativa:
• Cada persona pot comprar un màxim de sis entrades.
• La localitat és per ordre d’entrada.
• L’adquisició d’una entrada significa l’acceptació d’aquesta normativa.
• Per optar al preu reduït cal mostrar el DNI i fer la reserva d’entrades presencialment. (Si es fa en línia no es pot optar al descompte.)
• Un cop adquirida l’entrada, en cap cas no se’n pot retornar l’import, excepte si el centre anul·la el concert.
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AUGUST THARRATS TRIO
DIJOUS, 29 DE SETEMBRE

P

L’August Tharrats, considerat el pioner del piano blues i boogie a
casa nostra, ens oferirà un concert ple de blues i swing amb el
seu personal estil. L’acompanyen la seva secció rítmica habitual:
Jordi Mestres al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria, dos músics molt sol·licitats a l’escena del jazz internacional.
August Tharrats, piano / Jordi Mestres, contrabaix / Xavi Hinojosa,
bateria

Foto: August Tharrats

Inscripcions aquí

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: BREU INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DEL PIANO BLUES
DIMARTS, 4 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec d’ August Tharrats

G

Veniu a gaudir d’un concert comentat sobre els diferents temes
tocats i els seus estils. Des de Nova Orleans passant per Chicago
o Kansas City.
Inscripcions aquí

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: DIÀLEGS MUSICATS
AMB AUGUST THARRATS
DIMARTS, 27 DE SETEMBRE
A les 19 h
A les nostres xarxes socials
En la nostra secció d’entrevistes en línia, podreu conèixer més
personalment a un músic considerat el pioner del piano blues i
boogie.
Ens parlarà de la seva trajectòria musical i ens presentarà el concert que realitzarà el 29 de setembre al centre.
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SERGI SIRVENT TRIO
DIJOUS, 20 D’OCTUBRE

P

Aquest prolífic pianista i compositor català que es mou en els més
diversos i heterogenis projectes, ens presenta la seva versió més
jazzística acompanyat de dos mestres que són referents de l’escena musical del país. Amb ells va formar aquest trio arran d’un concert a la sala Jamboree de Barcelona el 2007 amb el saxofonista
americà Charles Davis.
Després d’enregistrar en directe al Jamboree (Live at Jamboree /
2011) enregistren un segon disc sota el títol Stairway to the Stars,
que veurà la llum aquest 2022 i que serà publicat pel prestigiós
segell Fresh Sound Records.
Aquest meravellós nou àlbum inclou una sèrie d’estàndards icònics del jazz com ara “You’ve Changed” , “Secret Love” o “Taking a
Chance on Love”, per anomenar-ne alguns.
Aquesta és la proposta que porta el trio de Sergi Sirvent, una nit
màgica garantida, amb comunicació, interacció, improvisació i molta, molta música.

Foto: Dani Álvarez

Sergi Sirvent, piano / Horacio Fumero, contrabaix / David Xirgu,
bateria
Inscripcions aquí

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: DIFERENTS
MANERES D´ENTENDRE LA IMPROVISACIÓ
DIVENDRES, 14 D’OCTUBRE
A les 19 h
A càrrec de Sergi Sirvent

G

Aquesta sessió està dirigida a persones que tinguin un interès per
la música, tinguin o no formació acadèmica reglada. Primer parlarem i reflexionarem en format col·loqui sobre alguns conceptes
musicals i després passarem a posar diferents exemples pràctics
per entendre diferents maneres d’improvisar.
Inscripcions aquí
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DAVID GIORCELLI TRIO
DIJOUS, 27 D’OCTUBRE

P

David Giorcelli és actualment un dels màxims exponents pel que
piano blues i bugui-bugui fa al nostre país.
La seva habilitat i dinamisme l’han portat a tocar en múltiples països per Europa i fins i tot l’Orient Mitjà, entre ells Itàlia, Grècia, Portugal, Suïssa, Polònia, Països Baixos, Xipre, França, aquest últim
on és un habitual a l’històric club de París inaugurat el 1946, Le
Caveau de la Huchette. Aquest trio és garantia de groove, repassen
els clàssics del blues i del boogie piano; actualment compten amb
quatre discos editats.

Foto: David Giorcelli

David Giorcelli, piano / Little Jordi, contrabaix / Albert Escudero,
bateria
Inscripcions aquí

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: PIANO BLUES PER
A INFANTS
DIMARTS, 25 D’OCTUBRE
A les 17.30 h
A càrrec de David Giorcelli
Dirigit a infants de 10 a 12 anys

G

Voleu conèixer el piano blues a càrrec d’uns dels màxims exponents d’aquest estil jazzístic? Coneixereu el blues piano, el boogie
woogie piano i la seva evolució fins a rribar a l es a rrels d el r ock
-and- roll.
Inscripcions aquí
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MARIAN BARAHONA TRIO
Presenten Big little dream
DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE

P

Després d’una llarga trajectòria col·laborant amb múltiples formacions i músics habituals de l’escena catalana, Marian B. presenta
Big little dream, el seu primer disc com a líder, publicat amb l’emblemàtic segell Switrecords. Un repertori fresc, elegant i intimista
que destil·la l’essència de la tradició del jazz vocal, amb una veu
personal i sensible i una base contundent que farà les delícies dels
amants del jazz.

Foto: Lys Moya

Marian Barahona, veu / Oriol González, contrabaix / Kike Angulo,
guitarra
Inscripcions aquí

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: DONES
CANTANTS DE LA HISTÒRIA DEL JAZZ
DIMARTS, 15 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Marian Barahona

G

Veniu a gaudir d’una masterclass a càrrec d’una de les millors veus
femenines del panorama jazzístic actual. Farà un recorregut de les
cantants de referència de la història del jazz, des dels inicis fins ara.
Aprofundirà en alguns aspectes vocals característics de cada època. Tot això i més acompanyada del piano i de la seva veu.
Inscripcions aquí
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ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: DIÀLEGS MUSICATS
AMB MARIAN BARAHONA
DIMARTS, 8 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A les nostres xarxes socials
En la nostra secció d’entrevistes en línia, podreu conèixer més
personalment a la cantant Marian Barahona, que porta vint anys
dins el panorama jazzístic i que recentment ha creat la seva pròpia
formació que presentarà el proper dijous 10 de novembre al centre
cívic.

EDU INTROCASO & THE TRUE-TONES
DIJOUS, 24 DE NOVEMBRE

P

Foto: Eduardo Introcaso

Liderada per Eduardo Introcaso, saxofonista i compositor, d’àmplia
trajectòria al terreny del blues. Va integrar durant 20 anys la popular banda argentina La Mississippi Blues Band, i és un dels seus
més prolífics c ompositors. Radicat a B arcelona d es d el 2 018, h a
treballat amb Chino & The Big Bet, Sax Attack, Poyo Moya Trio, Tota
Blues, Carla Sunday, entre altres artistes de l’escena del blues de
la ciutat.
Cristian Poyo Moya és un dels millors pianistes de boogie i blues.
Lidera el seu propi trio i toca assíduament amb Tota Blues Band,
Chino Swingslide, The Big Bet, entre d’altres incomptables artistes
del gènere.
Fede Salgado, contrabaixista argentí amb una llarga experiència al
seu país natal, que no para de tocar des que va arribar a Barcelona
integra Chino & The Big Bet, Sax Attack, i obre les jams del Harlem
Jazz Club.
Enregistren el seu primer disc el març del 2021 titulat Let me go
home whiskey amb la participació com a convidats de Joni Herrero
(A Contra Blues) i Ricardo Tapia (La Mississippi)
Inscripcions aquí
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ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: EL SAXO,
IMPROVISACIÓ EN EL BLUES I EL ROCK
DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE
A les 20 h
A càrrec d’Eduardo Introcaso

G

En aquesta càpsula tindreu l’oportunitat de conèixer, guiats per un
músic professional del panorama jazzístic, eines per a la improvisació al saxo del blues i el rock.
Inscripcions aquí

BIG DANI PÉREZ & ALBERT BELLO QUARTET
DIJOUS, 1 DE DESEMBRE

P

L’any 1910 neix, en un petit poble de Bèlgica, Django Reinhardt, un
guitarrista gitano considerat per molts el creador del jazz manouche o gipsy jazz. Dotze anys més tard, l’any 1922, neix a Louisiana
el saxofonista afroamericà Illinois Jacquet, potser el primer referent
del so honker. Ens podem imaginar què hauria passat si aquests
dos músics haguessin tingut l’oportunitat de compartir escenari?
Albert Bello i Big Dani Pérez, dos dels referents d’aquests estils
al nostre país, ens proposen endinsar-nos en aquesta aventura
amb un repertori que permet barrejar aquestes dues sonoritats. Un
quartet a escena, un concert inèdit i una trobada musical arriscada
que fascinarà.
Big Dani Pérez, saxo / Albert Bello, guitarra solista / Claudi Làzaro,
guitarra rítmica / Joan Motera, contrabaix

Foto: Big Dani

Inscripcions aquí
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ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: EL SAXO
EN EL R&B, R&R, BLUES, SOUL I FUNK
DIMECRES, 30 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Big Dani Pérez

G

Masterclass on aprendrem el llenguatge i efectes que s’usen al so
R&B, R&R, blues, soul i funk al saxo, on també coneixerem diversos dels pares com King Curtis, Illinois Jacket, Coleman Hawkins i
l’escola dels saxos de Texas, una escola de la qual han après molts
dels saxofonistes actuals. Per a tots els públics en què tant músics
com aficionats podran gaudir de l’apassionant so del saxo.
Inscripcions aquí

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: DIÀLEGS MUSICATS
AMB ALBERT BELLO
DIMARTS, 29 DE NOVEMBRE
A les 19 h
A les nostres xarxes socials

Foto: Albert Bello

En la nostra secció d’entrevistes en línia, podreu conèixer
més personalment al músic Albert Bello, un veterà del jazz
manouche que s'ha erigit en una de les figures
més representatives i en el màxim dinamitzador d'aquest estil al
nostre país.
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MARC FERRER TRIO
DIJOUS, 15 DE DESEMBRE

P

Un repertori enèrgic de jazz i blues, amb versions de clàssics i
temes propis, que rememoren l’essència i l’estil de la millor tradició
de piano trio. Referents com Oscar Peterson, Gene Harris o Count
Basie il·luminen aquest viatge, passant per ciutats com Chicago,
Nova Orleans o Nova York.

Foto: Juan Antonio

Marc Ferrer, piano / Pep Rius, contrabaix / Olivier Rocque, bateria
Inscripcions aquí

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: HISTÒRIA DEL JAZZ
A TRAVÉS DEL PIANO
DIVENDRES, 16 DE DESEMBRE
A les 19 h
A càrrec de Marc Ferrer

G

Vols conèixer la història del jazz? Marc Ferrer, pianista, compositor
i productor musical passarà pels diferents estils, des dels seus inicis, tocant peces dels pianistes més emblemàtics.
Inscripcions aquí
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ADREÇA

HORARIS

CENTRE CÍVIC CAN DEU
Plaça de la Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
08014 Barcelona

De dilluns a dissabte,
de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 22.00 h
i diumenges, de 9.00 a 14.00 h

PER A MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat d’anell magnètic

ccivics.bcn.cat/candeu
candeu@lleuresport.cat
facebook.com/cciviccandeu
twitter.com/cccandeu
facebook.com/AulaAmbientalCanDeu

