BUFEN GRANS VENTS A TERRASSA: Tom Harrell, Joe Lovano, Michel Portal,
Ludovic Beier, Antonio Serrano, Luigi Grasso, Perico Sambeat, Joe Magnarelli, Dani
Nel·lo i el 15è Jazzterrasman Pau Casares, bufaran al Festival de Jazz Terrassa 2017
Del 15 de març al 2 d’abril, el festival de jazz celebra la seva trenta-sisena edició
amb concerts que tornen a ser un termòmetre de l'actualitat del planeta jazz i un
bon grapat d’activitats paral·leles que enforteixen la participació
La ciutat es prepara per rebre una nova edició del Festival, i ja en van 36. Del 15 de març al 2 d’abril els
ritmes sincopats ressonaran amb força a múltiples escenaris apropant-nos un bon grapat de propostes
cuinades a casa i altres àmbits, totes de prestigi. Un aparador de l’actualitat de l’orbita jazz amb projectes
inèdits, alguns exclusius, i fins a vuit presentacions discogràfiques que reflecteixen les tendències del jazz
contemporani. La Nova Jazz Cava, per als concerts de club, i l’auditori del Centre Cultural obren la porta al
jazz europeu i nord-americà; les sessions matinals a places i parcs donen llum de dia a un cartell artístic
singular; patis, terrasses, bars i restaurants participen de la ruta “Menjazz”, sense oblidar exposicions, taules
rodones, sessions pedagògiques, cinema, concurs fotogràfic i swing ballable. Tot això i molt més ens espera
durant el Festival a Terrassa, Ullastrell i Viladecavalls.
Un any més, un dels festivals amb més solera del jazz a Catalunya presenta una programació basada en els
seus pilars distintius: el recolzament a l'escena jazzística catalana, l'aposta per descobrir nous talents
musicals i la revisió del llegat del gènere amb la intenció de seguir alimentant el futur del jazz. La família dels
instruments de vent, trompetes, saxòfons, clarinets, bandoneons, harmòniques i acordions, protagonitzen la
sonoritat del cartell artístic de 2017 amb mestres d’ambdues bandes de l’Atlàntic.
De la ribera nord-americana en destaca la participació d’un dels mestres indiscutibles del saxo tenor. Joe
Lovano és història viva del jazz contemporani, està considerat un dels instrumentistes més innovadors,
dinàmics i versàtils que ha eixamplat les normes tradicionals del jazz per incorporar nous camins
experimentals. Una altra icona del jazz actual, Tom Harrell, torna a Terrassa amb Trip: un viatge personal
que aquest geni melòdic i honorable arquitecte del so i les harmonies ha teixit hàbilment amb ritmes
contagiosos al llarg de quatre dècades i més de 250 enregistraments. La seva música és intel·ligent,
emotiva, fresca i accessible, amb un so càlid a la sobre la trompeta i el fiscorn.
De l’escena europea, l’actuació de Michel Portal es preveu memorable. El multiinstrumentista de vent
francès ocupa un lloc privilegiat a l’hora de trencar fórmules i clixés. Artista singular i amb una extraordinària
personalitat, torna al Festival amb tota una llegenda de la bateria, el músic suïs Daniel Humair, i amb un
dels millors baixistes actuals, Bruno Chevillon, puntal rítmic d’un trio que serveix sempre converses
musicals creatives, d’una profunda riquesa i un manifest plaer en la interpretació d’un jazz que mescla
virtuosisme, elegància i humor suggerent. I també des de França, Gypsy Swing Summit, un “All Stars”
amb sis grans intèrprets manouche on destaca el debut a Terrassa de l’acordionista Ludovic Beier al costat
d’autèntics mags a les cordes del violí (Costel Nitescu), les guitarres (Sébastien Giniaux, Philippe
“Doudou” Cuilleries i Biel Ballester) i el contrabaix (Antonio Licusati).
Doble concert per a una nit d’homenatges com el de l’harmonicista madrileny Antonio Serrano al seu ídol,
el gran músic belga Toots Thielemans (1922- 2016), una producció inèdita i exclusiva de Jazz Terrassa. A
continuació, descobrirem el prometedor saxofonista italià Luigi Grasso de la mà del trio del nostre pianista
més internacional, Ignasi Terraza, i la seva personal revisió de figures del bebop.
També exclusiva de Jazz Terrassa és la distinció Jazzterrasman 2017 que recau en un il·lustre
multiinstrumentista de vent català. Pau Casares s’erigeix amb el guardó que atorga el Festival de Jazz
Terrassa en la seva 15a edició. Un reconeixement a la trajectòria, tasca de divulgació i vincle amb el club de
jazz egarenc, que compartirà en concert amb bona part dels seus companys de viatge, alguns d’ells,
destacats solistes de vent de la nostra escena.
Una estela de bufadors que es veurà reforçada amb la participació —el diumenge 26 de març al Pícnic Jazz
Vallparadís— dels saxofonistes Dani Nel·lo i Perico Sabeat, aquest últim amb el trompetista de New Jersey
Joe Magnarelli, i es completarà amb instrumentistes com Josep M. Farràs, Raynald Colom, Toni Solà,
Xavier Figuerola, Gabriel Amargant, Guim G. Balasch, Haizea Martiartu, Dani Alonso i Lluc Casares.

En una línia més exploradora destaca el projecte Cuarteto Europa del contrabaixista gallec Baldo
Martínez, un desplegament musical carregat de personalitat, qualitat i experiència dels quatre integrants, on
es planteja un pas més des de diversos àmbits estètics i geogràfics. La improvisació com a motor entre el
jazz i la música lliure improvisada. I Univers Ornette de l’Esmuc Jazz Project que amb una estètica musical
contemporània fusiona elements de diverses tradicions del segle XX: jazz, rock, música contemporània de
cambra o simfònica i músiques ètniques, a través de la música d’Ornette Coleman, figura cabdal de
l’avantguarda i el free jazz. El concert al Festival s’emmarca en la celebració del 15è aniversari de l’Escola
Superior de Música de Catalunya.
L’art del trio pianístic del Festival el protagonitza el novaiorquès Benny Green, considerat deixeble
avantatjat de la fructífera escola d’Art Blakey i un malabarista del domini de la tècnica dels teclats.
Experimentat sideman, —Oscar Peterson, Bobby Watson, Milt Jackson o Diana Krall—., torna com a líder a
Terrassa, un paper que li escau perfectament. Arribat del Bronx i convertit en una figura molt popular, Popa
Chubby presenta The Catfish en el seu debut a la Nit de Blues. El seu creatiu arc expressiu proposa
vestigis de hardcore, funk i hip-hop, ingredients del rock i una elevada porció de blues que subministra amb
la feliç idea de traçar un discurs al voltant de la música negra amb un power trio d’alta volada.
Més de 250 músics son l’ànima del 36 Festival de Jazz Terrassa que inaugura la “dama del jazz català”
Laura Simó amb Afterglow, un repertori on es succeeixen des de clàssics jazzístics a peces de cantautors
en la celebració dels 30 anys de carrera artística de la cantant.
Fins el 2 d’abril, un munt d’actuacions en viu i activitats paral·leles amb concerts de petit format, tastets
gastromusicals, passi de pel·lícules, exposicions, xerrades i sessions de lindy hop, entre altres propostes,
completen el programa. El Festival tampoc oblida la seva vessant més pedagògica tornant a incorporar
activitats destinades als més menuts i a les noves generacions de músics amb la tradicional sessió
JazzJove Non Stop i màster classes. Tot plegat conflueix en una extensa programació d'una vuitantena
d'activitats que conformen una autèntica cultura del jazz que ja és patrimoni terrassenc.

Dotze caricatures presideixen a la manera d’una Jazz Band la imatge del 36è Festival
El dibuixant Sr.Edi és l'autor del cartell oficial de l'edició 2017 del Festival de Jazz Terrassa. La composició
ret homenatge als més de 800 músics que l'artista i soci històric d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals,
entitat organitzadora del certamen a través del col·lectiu Jazz Terrassa, ha dibuixat a llarg de la seva vida.
“Gràcies als concerts de la Jazz Cava he pogut dibuixar i conèixer uns vuit-cents músics”, afirma.
En la selecció pel cartell de l’artista matadeperenc es poden veure una dotzena de músics, cadascun amb
els diferents instruments d'una jazz band. Les 12 caricatures són de músics cèlebres que han passat ja a
formar part de la història del jazz: Charles Mingus (contrabaix), St. Louis Jimmy (harmònica), Chet Baker
(trompeta), Kid Ory (trombó), Mahalia Jackson (veu), Paul Desmond (saxo), Tete Montoliu (piano), John
Coltrane (saxo), Wes Montgomery (guitarra), Dave Brubeck (piano), George Lewis (clarinet) i Art Blakey
(bateria).
L'afició del Sr. Edi, Eduard Torres Crusat, per la música i especialment pel jazz ve de lluny. “Podria dir-se
que vaig néixer escoltant música de jazz, ja que el meu pare era un fanàtic de Louis Armstrong”. I l'Edi, amb
només onze anys, ja va tenir l'oportunitat d'escoltar Sachtmo en directe a Barcelona. “Aquell concert em va
marcar molt i va ser de gran influència al llarg de la meva vida”, recorda.

Dediquem el Festival a la memòria de Joan Alsius “Pelut”, Joan Vancells “Billy”, Lluís Subirana i
Jaume Canyameres.

36 FESTIVAL JAZZ TERRASSA
Del 2 al 20 de març
Programa de concerts
DC 15 / NJC / Acreditació
Inauguració 36 Festival de Jazz Terrassa
20 h / LAURA SIMÓ “Afterglow”
Laura Simó, veu
Guim G. Balasch, saxo alt i flauta
Francesc Capella, piano
Guillermo Prats, contrabaix i baix elèctric
David Simó, bateria
Nou Cd!
DJ 16 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / THE BENNY GREEN TRIO
Benny Green, piano
David Wong, contrabaix
Rodney Green, bateria
DV 17 / NJC / Web 31,50€ - Taq 35€
22 h / JOE LOVANO CLASSIC QUARTET
Joe Lovano, saxo tenor
Lawrence Fields, piano
Peter Slavov, contrabaix
Carmen Castaldi, bateria
DS 18 / Plaça Vella / Gratuït
12 h / BCN JAZZ ORQUESTRA & SUSANA SHEIMAN
Dani Alonso, direcció i trombó
Susana Sheiman, veu
Matthew Simon, Ivó Oller, Alberto Pérez, Jaume Peña, trompetes
Jordi Giménez, Josep Tutusaus, Sergi Vergés, trombons
Víctor de Diego, Xavier Figuerola, Lluc Casares, Jaume Badrenas, saxos
Ignasi Terraza, piano
Nono Fernández, contrabaix
Esteve Pi, bateria
DS 18 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
Nit de Blues
22 h / POPA CHUBBY BAND
Popa Chubby, veu i guitarra
Andy Paladinio, baix elèctric
Mark Greenberg, bateria
Nou Cd!
DG 19 / Plaça Catalunya / Gratuït
12 h / AMADEU CASAS
“The King is Gone”
Amadeu Casas, guitarra i veu
Erxart Casas, guitarra
Gabriel Mastronardi, teclats
Matías Míguez, baix elèctric
Eloi López Oltra, bateria
Jaume Badrenas, saxo tenor
Josep Gomariz, trompeta
Pere Enguix Petete, trombó
Nou Cd!

DG 19 / NJC / Web 4,50€ - Taq 5€
18 h / JAZZJOVE NON STOP
BIG BAND DEL CONSERVATORI DE TERRASSA
Mireia Vidal, trompeta
Jan Jordán, trombó
Bernat Albet, Laia Pujol, Valèria Izquierdo, Jan Julià, Daniel Weichsel, Joan de Dios, saxos
Ona Corberó, Biel Vallès, Elies Soler, Ariadna Roig, clarinets
Miquel Albareda, guitarra elèctrica
Manel Salmerón, Pau Martínez, Pau España, pianos
David de Dios, baix elèctric
Direcció Guim G. Balasch
COMBO NEW MONDAY
Paula Barranco, veu
Samuel Hollis, saxo tenor
Miquel Fernández, guitarra
Neus Barranco, piano
Miquel Casanova, contrabaix
Marti Ventura, bateria
Conservatori JM Ruera de Granollers. Direcció Martí Ventura
COMBO DEL TALLER DE MÚSICS - ESEM
Joan Vallbona, guitarra elèctrica
Hugo Guerrero, saxo
David Moyano, contrabaix
Joan Torné, bateria
THE SOUL BAND
Laura Munjé, veu
Berta Massot, trompeta
Pol Madico, saxo
Valentí Prats, piano
Alejandro Sánchez, guitarra elèctrica
Roger Félez, guitarra elèctrica
Xavi López, baix elèctric
Quim Rifà, bateria
Aula de Música de Terrassa. Direcció Roc Calvet

DJ 23 / 21 h / Centre Cultural / 35€
GYPSY SWING SUMMIT
Ludovic Beier · Costel Nitescu · Sébastien Giniaux · Biel Ballester · Antonio Licusati · Philippe
Doudou Cuillerier
Ludovic Beier, acordió
Costel Nitescu, violí
Sébastien Giniaux, guitarra solista
Antonio Licusati, contrabaix
Philippe Doudou Cuillerier, guitarra rítmica
Convidat especial: Biel Ballester, guitarra solista
DJ 23 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socis gratuït
Jam Session
22 h / INTRÍNSEC TRIO
& GUIM G. BALASCH + ORIOL L. CALLE
David G. Aparicio, guitarra
Xavi Castillo, contrabaix
Sergi Torrejón, bateria
Guim G. Balasch, saxo alt
Oriol L. Calle, piano i teclat

DV 24 / 22 h / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
ESMUC JAZZ PROJECT
“Univers Ornette”
Nieves Aliaño, flauta i piccolo
Carola Ortiz, clarinet, clarinet baix i veu
Albert Carrique, saxo alt, clarinet i clarinet baix
David Mallo, saxo alt, soprano i clarinet
Santi de la Rubia, saxo tenor i soprano
Julián Sánchez, Gregori Hollis, Oscar Latorre, trompetes
Bartomeu Garcías, trombó
Berta Alonso, trombó baix
Blai Navarro, acordió
Joan Pérez Villegas, làmines
Joan Sanmartí, guitarra
Apel·les Carod, violí
Miquel Álvarez, contrabaix
Andreu Pitarch, bateria
Xoan Sanchez, percussió
Joan Díaz, Joan Monné, Joan Sanmartí i Lluís Vidal, direcció
DS 25 / NJC / Web 31,50€ - Taq 35€
22 h / TOM HARRELL TRIP
Tom Harrell, trompeta
Ralph Moore, saxo tenor
Ugonna Okegwo, contrabaix
Adam Cruz, bateria
DS 25 / NJC / Web 11€ - Taq 12€
Especial Swing Ballable
1 h / SHAKIN’ ALL
Dani Alonso, veu, trombó i trompeta
Artem Zhuliev, saxo tenor
Xavier Figuerola, clarinet i saxo alt
Gerard Nieto, piano
Queralt Camps, contrabaix
Martí Elías, bateria
DG 26 / A partir de les 12 h / Parc de Vallparadís
Pícnic Jazz Vallparadís
LA LOCOMOTORA NEGRA
“Great Jazz Hits”
Ricard Gili, direcció, trompeta i veu
Arnau Boix, trompeta
Miquel Donat, trompeta
Isidre Delgado, trompeta
Marc B. Trepat, trombó
Víctor Gonzàlez, trombó
Òscar Font, trombó
Xavier Trepat, trombó
Lluís Trepat, saxo alt
Albert Gassull, saxo alt
Tomás González, saxo tenor
Toni Gili, saxo tenor
Àngel Molas, saxo baríton
Albert Romaní, guitarra
Cristòfol A. Trepat, piano
Jordi Casanovas, contrabaix
Carles Gili, bateria
+ Eva Fernàndez & Magalí Datzira, veus

PERICO SAMBEAT & JOE MAGNARELLI QUARTET
Perico Sambeat, saxo alt
Joe Magnarelli, trompeta i fiscorn
Fabio Miano, piano
Ignasi González, contrabaix
Andrea Michelutti, bateria
Nou Cd!
WOM TRIO + SARA PI
Gemma Abrié, veu i contrabaix
Clara Luna, veu, piano i teclat
Laia Fortià, bateria i veus
Sara Pi, veu
LOS MAMBO JAMBO
Dani Nel·lo, saxo tenor
Mario Cobo, guitarra
Ivan Kovacevic, contrabaix
Anton Jarl, bateria
Nou Cd!
DC 29 / NJC / 3€ - Socis gratuït
Jam Session
22 h / JAZZSPIRIT
& JOSEP M. FARRÀS
“Record a Lluís Subirana”
Carles Pineda, saxo alt
Enric Carreras, piano
Pep Coca, contrabaix
Adrià Font, bateria
Josep M. Farràs, trompeta
DJ 30 / NJC / Web 27€ - Taq 30€
22 h / MICHEL PORTAL TRIO
Michel Portal, clarinets, saxos i bandoneó
Bruno Chevillon, contrabaix
Daniel Humair, bateria
DV 31 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / ANTONIO SERRANO
“Tribut a Toots Thielemans”
Antonio Serrano, harmònica
Albert Sanz, piano
Dee Jay Foster, contrabaix
Esteve Pi, bateria
23.15 h / IGNASI TERRAZA TRIO & LUIGI GRASSO
“Looking Back and Forward”
Luigi Grasso, saxo tenor
Ignasi Terraza, piano
Horacio Fumero, contrabaix
Esteve Pi, bateria

DS 1 / Plaça Vella / Gratuït
12 h / THE SOUL BEAMS
Annie Ledesma, veu
César Octavio Ballarin, trompeta
Pol Chabier Ballarin, trombó
Jepi Humet, saxo alt
Jofre Alemany, saxo tenor
Genis Sobrado, teclats
Pepo Figueras, guitarra
Jan Pagés, baix
Pau Carbó, bateria
Albert Cantón, percussió
Ana Garcia i Rosa Martínez, cors
DS 1 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / BALDO MARTÍNEZ CUARTETO EUROPA
Baldo Martínez, contrabaix
Samuel Blaser, trombó
Maciej Obara, saxo alt
Ramón López, bateria
DG 2 / Plaça Catalunya / Gratuït
12 h / TXELL SUST & AUGUST THARRATS TRIO
Txell Sust, veu
August Tharrats, piano
Nono Fernández, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria
Nou Cd!
DG 2 / NJC / Web 18€ - Taq 20€
Cloenda 36 Festival de Jazz Terrassa
Jazzterrasman 2017
19 h / PAU CASARES REUNION
Pau Casares, saxo tenor i clarinet
Josep Ma Farràs, trompeta
Pep Gol, trompeta
Xavier Manau, trombó
Joan Masats, trombó
Benôit Poinsot, saxo alt
Lluc Casares, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Josemi Moraleda, contrabaix
Artur Regada, contrabaix
Joan Casares, bateria
Adrià Font, bateria
Xavi Hinojosa, bateria

CONCERTS A LA NOVA JAZZ CAVA
DC 15 / NJC / Acreditació
Inauguració 36 Festival de Jazz Terrassa
20 h / LAURA SIMÓ “Afterglow”
Laura Simó, veu
Guim G. Balasch, saxo alt i flauta
Francesc Capella, piano
Guillermo Prats, contrabaix i baix elèctric
David Simó, bateria
Nou Cd!
Parlar de veus del jazz a Catalunya s’associa al nom de Laura
Simó, una de les cantants de referència del jazz estatal. Nascuda
a Barcelona, la seva és una trajectòria indiscutible que l’ha portat
per escenaris d’arreu amb projectes defensats gràcies a la qualitat
i versatilitat que posseeix. El seu primer disc arribà el 1986 i,
d’aleshores ençà, no ha deixat d’interpretar les cançons d’en
Serrat, Burt Bacharach, les grans dames del jazz o les millors
peces del repertori dels grans musicals de Broodway. De
l’orquestra simfònica al petit combo, Laura Simó es mou amb
elegància i empatia natural amb qualsevol dels nombrosos
projectes que ha liderat.
Afterglow (Quadrant Records, 2016) és el títol del seu nou disc i el
resultat d’anys de compartir assajos, escenaris i projectes amb els
músics que habitualment l'acompanyen. En aquesta entrega, la
vocalista catalana ens presenta un repertori eclèctic que combina diverses de les seves predileccions, des
de clàssics jazzístics a peces escrites per cantautors que la Laura i els seus músics passen pel filtre del
jazz. Els germans Gershwin, Arlen & Mercer, o Antonio Carlos Jobim s’alternen a Afterglow amb James
Taylor, Tony Banks o Cyndy Lauper. El disc és sens dubte una proposta atrevida que ens arriba amb la
garantia de tenir al darrere músics com Francesc Capella, Guillermo Prats i David Simó. Al concert
inaugural de la 36a edició del Festival hi col·laborarà el músic terrassenc Guim G. Balasch.

DJ 16 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / THE BENNY GREEN TRIO
Benny Green, piano
David Wong, contrabaix
Rodney Green, bateria
Nascut a Nova York i criat a Califòrnia Benny Green està
considerat un dels deixebles d’Art Blakey, màxim exponent en el
terreny del hard bop i del funky jazz. Des de la seva emergència
durant els anys 80 i tutelat per figures com Betty Carter, Art
Blakey, Freddie Hubbard i Ray Brown, Benny Green ha assolit
prestigi mundial com a pianista i director de diverses bandes.
El músic nord-americà combina com ningú el domini de la tècnica
i l'habilitat dels teclats amb l’àmplia experiència d'haver compartit
escenari i estudi amb diverses celebritats jazzístiques com Oscar Peterson, Ray Brown, Bobby Watson, Milt
Jackson i Diana Krall, entre d'altres. El seu profund coneixement i domini de totes les edats del jazz l'han
convertit en mestre a l'hora d'unir l'elegància dels sons clàssics amb la frescor d'allò més actual. Benny
Green fa jazz de club del gran, fet amb gust i qualitat. Ha enregistrat més d'una vintena de treballs propis
amb segells de primera referència com Blue Note, Telarc i Cris Cross. Alguns dels darrers títols de la seva
discografia original, Live in Santa Cruz (Sunnyside, 2015) i Magic Beans (Sunnyside, 2012) són exemples
de la seva reputació. Un jazzmen autèntic!

DV 17 / NJC / Web 31,50€ - Taq 35€
22 h / JOE LOVANO CLASSIC QUARTET
Joe Lovano, saxo tenor
Lawrence Fields, piano
Peter Slavov, contrabaix
Carmen Castaldi, bateria
Considerat mestre del saxo tenor, Joe Lovano (Ohio, 1952)
és història viva del jazz contemporani i un dels instrumentistes
actuals més innovadors, dinàmics i versàtils.
Ha aconseguit eixamplar les normes tradicionals del jazz per
incorporar nous camins experimentals. L'exploració inclou
diverses interpretacions de llegendes del jazz amb la
producció de treballs que reten homenatge a la música de
Frank Sinatra, Miles Davis, Hank Jones, Coleman Hawkins,
Ben Webster i Charlie Parker.
A Terrassa, el saxofonista de Cleveland ja s’havia presentat amb el trio d’Henri Texier (1989) i com a líder
amb el "Trio Fascination" (2004). En la seva tercera visita al festival egarenc ens proposa un dels seus
darrers projectes, Bird Songs (Blue Note, 2011) que és una interpretació modernitzada de la llegenda del
bebop Charlie Parker, nominat als premis Grammy de 2011 en la categoria de Millor Disc de Jazz
Instrumental.

DS 18 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
Nit de Blues
22 h / POPA CHUBBY BAND
Popa Chubby, veu i guitarra
Andy Paladinio, baix elèctric
Mark Greenberg, bateria
Nou Cd!
The Catfish (Verycords Records, 2016) inclou 12 melodies que
encarnen l'actitud del "Rei del blues de Nova York", tal com
s'autodescriu Popa Chubby. El nou treball recull la inspiració
musical dels seus 25 anys de carrera i inclou els diversos
registres musicals (blues, rock, soul, swing, funk i punk) amb els
que treballa habitualment i sobre els que traça un discurs al
voltant de la música negra amb un power trio impactant.
Al llarg d’una trajectòria que es remunta a 1994, Popa Chubby ha estat reconegut per la seva gran força a la
guitarra i un impetuós so ple de soul. Una figura imponent de cap afaitat, braços tatuats i un directe que ell
mateix descriu com "una fusió dels Stooges amb Buddy Guy, de Motörhead amb Muddy Waters i de Jimi
Hendrix amb Robert Johnson".
L’arc expressiu d’aquest nadiu del Bronx permet que en la seva música convisquin vestigis de hardcore,
funk i hip-hop, ingredients del rock i una elevada porció de blues. Devot admirador de Willie Dixon i Jimi
Hendrix, Popa va començar acompanyant al cantant Pierce Turner, ha enregistrat més de dues dotzenes de
discos, és productor d’èxit i la seva inspiració musical està lluny dels estereotips en els darrers títols
publicats. En ells segueix mostrant la mateixa veu felina dels seus orígens, però encara millor que el seu crit
tribal són els dits de la seva mà esquerra recorrent a velocitat impossible els trasts de la guitarra. Popa
Chubby (Ted Horowitz) debuta a Terrassa com artista consolidat a la veu i la guitarra, i ben recolzat per un
trio d’alta volada i un blues elaborat amb agilitat, versatilitat i autèntica mestria.

DG 19 / NJC / Web 4,50€ - Taq 5€
18 h / JAZZJOVE NON STOP
Un dels actius més importants de què disposa la comunitat musical és la seva pedrera. Vivim un moment
prodigiós pel què fa a la quantitat de joves que s'estan formant als conservatoris i a les escoles de música.
Durant 16 anys el Festival ha donat veu a big bands i combos de jazz que es treballen a les aules de música
donant-los l'oportunitat de portar al directe les seves capacitats.
La marató musical amb quatre bandes, arrenca amb la Big
Band del Conservatori de Terrassa per gaudir a continuació de
la seva primera actuació a l'escenari de la Nova Jazz Cava, del
Combo New Monday de Granollers. Tancaran les actuacions el
Combo del Taller de Músics ESEM i The Soul Band, la big
band de l'Aula de Música de Terrassa.
BIG BAND DEL CONSERVATORI DE TERRASSA
Mireia Vidal, trompeta
Jan Jordán, trombó
Bernat Albet, Laia Pujol, Valèria Izquierdo, Jan Julià, Daniel
Weichsel, Joan de Dios, saxos
Ona Corberó, Biel Vallès, Elies Soler, Ariadna Roig, clarinets
Miquel Albareda, guitarra elèctrica
Manel Salmerón, Pau Martínez, Pau España, pianos
David de Dios, baix elèctric
Direcció Guim G. Balasch
COMBO NEW MONDAY
Paula Barranco, veu
Samuel Hollis, saxo tenor
Miquel Fernández, guitarra
Neus Barranco, piano
Miquel Casanova, contrabaix
Marti Ventura, bateria
Conservatori JM Ruera de Granollers. Direcció Martí Ventura
COMBO DEL TALLER DE MÚSICS - ESEM
Joan Vallbona, guitarra elèctrica
Hugo Guerrero, saxo
David Moyano, contrabaix
Joan Torné, bateria
THE SOUL BAND
Laura Munjé, veu
Berta Massot, trompeta
Pol Madico, saxo
Valentí Prats, piano
Alejandro Sánchez, guitarra elèctrica
Roger Félez, guitarra elèctrica
Xavi López, baix elèctric
Quim Rifà, bateria
Aula de Música de Terrassa. Direcció Roc Calvet

DJ 23 / Nova Jazz Cava / 3€ - Socis gratuït
Jam Session
22 h / INTRÍNSEC TRIO
& GUIM G. BALASCH + ORIOL L. CALLE
David G. Aparicio, guitarra
Xavi Castillo, contrabaix
Sergi Torrejón, bateria
Guim G. Balasch, saxo alt
Oriol L. Calle, piano i teclat
Jazz Terrassa manté pel Festival la tradició dels dijous de Jam
Session a la Nova Jazz Cava. Un punt de trobada que al llarg de
la Temporada Estable, entre els mesos d’octubre a juliol, permet
que els músics experimentin i, sovint, creïn noves formacions
estables. La primera de les sessions pren rellevància amb una
formació íntegrament terrassenca de gran nivell improvisador.
Tot i la llarga trajectòria dels seus membres la formació estrenada fa pocs mesos pretén portar a l'àmbit de
la improvisació diferents esquemes de treball adoptats a través de la reinterpretació del repertori
d’estàndards del jazz i el rock americà amb algun arranjament propi. Intrínsec Trio aprofundeix en
l'exploració de la dinàmica i la sonoritat del conjunt. Jazz, soul i funky d'interpretació lliure. Per a l'ocasió
compten amb convidats especials també “made in Terrassa” com Guim G. Balasch i Oriol L. Calle.

DV 24 / 22 h / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
ESMUC JAZZ PROJECT
“Univers Ornette”
Nieves Aliaño, flauta i piccolo
Carola Ortiz, clarinet, clarinet baix i veu
Albert Carrique, saxo alt, clarinet i clarinet baix
David Mallo, saxo alt, soprano i clarinet
Santi de la Rubia, saxo tenor i soprano
Julián Sánchez, Gregori Hollis, Oscar Latorre, trompetes
Bartomeu Garcías, trombó
Berta Alonso, trombó baix
Blai Navarro, acordió
Joan Pérez Villegas, làmines
Joan Sanmartí, guitarra
Apel·les Carod, violí
Miquel Álvarez, contrabaix
Andreu Pitarch, bateria
Xoan Sanchez, percussió
Joan Díaz, Joan Monné, Joan Sanmartí i Lluís Vidal, direcció
L’Esmuc Jazz Project és una formació orquestral estable nascuda l’any 2015 en el si del departament de
Jazz i Música Moderna de l’Escola Superior de Música de Catalunya per iniciativa dels professors Lluís
Vidal, Francesc Capella, Joan Díaz, Joan Monné i Joan Sanmartí. El projecte neix amb la voluntat de
conrear una estètica musical contemporània que fusioni elements de diverses tradicions del segle XX: jazz,
rock, música contemporània de cambra o simfònica i músiques ètniques. El concert al Festival s’emmarca
en la celebració del 15è aniversari de l’ESMUC.
L’orquestra realitza un projecte anual articulat al voltant de la figura d’un músic rellevant dins del jazz, reelaborant la seva obra i generant un material original inspirat en l’essència de la seva música. La figura
escollida enguany és el saxofonista i compositor Ornette Coleman, abanderat de l’avantguarda i el free jazz,
i un dels jazzmen més influents de la història de la música al segle XX.

DS 25 / NJC / Web 31,50€ - Taq 35€
22 h / TOM HARRELL TRIP
Tom Harrell, trompeta
Ralph Moore, saxo tenor
Ugonna Okegwo, contrabaix
Adam Cruz, bateria
Tom Harrell és un dels grans mestres en actiu del jazz.
Compositor, arranjador i trompetista, Harrell destaca
principalment per la seva creativitat. Sempre ha estat present a
les primeres posicions a les enquestes lectores de les revistes
més conegudes del gènere i va rebre una nominació als Premis
Grammy. Cadascun dels seus 27 treballs editats ha trobat un lloc
entre les primeres posicions del Top Ten mundial.
Harrell acumula més de 250 enregistraments que abasten quatre
dècades i ha treballat amb importants figures de la història del
gènere com Stan Kenton, Woody Herman, Dizzie Gillespie, Horace Silver, Bill Evans, Gerry Mulligan, Art
Farmer, Phil Woods, Lee Konitz, Sam Jones (amb qui va coliderar una big band als anys 70), Jim Hall,
Charlie Haden i amb contemporanis com Joe Lovano i Charles McPherson.
El seu so càlid, brunyit sobre la trompeta i el fiscorn, i la sofisticació harmònica i rítmica de les seves
composicions i interpretacions li han proporcionat un lloc entre les icones del jazz, entre els propis músics i
el públic. Harrell sap teixir hàbilment, millor que ningú, la complexa harmonia amb ritmes contagiosos i
melodies inoblidables. Un geni melòdic pur. La seva música és intel·ligent, emotiva, fresca i accessible.
Trip (High Note, 2014) és el treball editat que bateja el projecte. Els "viatges" d'aquest honorable arquitecte
de la trompeta l’han portat a Terrassa en quatre ocasions des del seu debut al Festival l’any 1988 a la sala
d’actes dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa.

DS 25 / NJC / Web 11€ - Taq 12€
Especial Swing Ballable
1 h / SHAKIN’ ALL
Dani Alonso, veu, trombó i trompeta
Artem Zhuliev, saxo tenor
Xavier Figuerola, clarinet i saxo alt
Gerard Nieto, piano
Queralt Camps, contrabaix
Martí Elías, bateria
El swing de Shakin' All ens trasllada a l'univers de la
música vintage, un territori a la frontera entre el jazz, el
blues, el rock'n'roll i el gospel. Un concert ben divertit on
sonaran temes dels anys 20, 30 i 40 amb versions de
Louis Jordan, Ray Charles, Fats Domino, Louis Prima,
entre d'altres, interpretats per sis músics excel·lents,
autèntics especialistes en jazz clàssic i swing ballable.
A Shakin' All trobem una reunió de reconeguts intèrprets i l'experimentada batuta del trombonista i director
d’orquestra terrassenc Dani Alonso. La formació ha participat a auditoris i festivals com els certàmens de
Vitòria, Terrassa, Girona, Sitges i els festivals francesos Nantes en Swing i Jazz a Louviers.
Un concert especial que, en el marc del 11è Jazz Terrassa Swing Stage, farà que balladors de swing
d’arreu viatgin en el temps fins a un nightclub de l'època daurada del swing!

DC 29 / NJC / 3€ - Socis gratuït
Jam Session
22 h / JAZZSPIRIT
& JOSEP M. FARRÀS
“Record a Lluís Subirana”
Carles Pineda, saxo alt
Enric Carreras, piano
Pep Coca, contrabaix
Adrià Font, bateria
Josep M. Farràs, trompeta
El quartet vallesà JazzSpirit ret homenatge al músic, amic i soci
de l’entitat organitzadora del festival egarenc, recentment
desaparegut, Lluís Subirana. Una vetllada emotiva on el seu
repertori adscrit a corrents diversos, des del jazz clàssic al hard
bop, passant pel bebop i amb algunes pinzellades de bossa nova
i de latin jazz, sonarà més ferm que mai.
El grup té una clara vocació de connectar amb el públic, oferint un jazz fresc, comunicatiu i ple d’energia. Els
seus membres són sobradament reconeguts dins l'escena jazzística actual i tornen a l’escenari on
precisament van enregistrar el seu treball Camí (Temps Record, 2007) del qual se'n va editar un cd i un DVD
amb el making off de la gravació i imatges inèdites de la construcció de l’antiga Jazz Cava (1971-1985).

DJ 30 / NJC / Web 27€ - Taq 30€
22 h / MICHEL PORTAL TRIO
Michel Portal, clarinets, saxos i bandoneó
Bruno Chevillon, contrabaix
Daniel Humair, bateria
De l’escena europea destaca la participació del músic francès
Michel Portal que visita per tercera ocasió Terrassa on va
debutar l'any 1989 amb Egberto Gismonti, Charlie Haden i
Nene, i on posteriorment s’estrenava a la Nova Jazz Cava a duo
amb Richard Galliano el 2004.
Portal ocupa dins el jazz europeu un lloc de privilegi entestat a
trencar fórmules i clixés a l’hora de fer música. Músic singular
que escapa de qualsevol intent de classificació, Portal té una
extraordinària personalitat, remarcable tant en el repertori clàssic com en la creació contemporània, en un
context on és un acompanyant privilegiat. El jazz no és un estil més per a Portal, sinó més aviat una
pertorbadora forma de viure la música, de considerar les seves altres experiències musicals, forçar-les, i
possiblement, reinventar-les.
En el seu retorn al Festival l’escoltarem a trio amb Daniel Humair, tota una llegenda viva de la bateria,
—Chet Baker, Kenny Dorham, Phil Woods o Bud Powell, així com amb nombrosos músics francesos, entre
ells, Jean-Luc Ponty o Martial Solal.
Les extremadament desenvolupades capacitats tècniques i creatives del músic de Ginebra el converteixen
en un atent sideman molt sol·licitat en l’àmbit internacional i líder solvent.
Tanca el cercle Bruno Chevillon, un dels millors contrabaixistes actuals i puntal rítmic d’un trio que serveix
sempre converses musicals creatives, d’una profunda riquesa i un manifest plaer en la interpretació d’un
jazz que mescla virtuosisme, elegància i humor suggerent.

DV 31 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / ANTONIO SERRANO
“Tribut a Toots Thielemans”
Antonio Serrano, harmònica
Albert Sanz, piano
Dee Jay Foster, contrabaix
Esteve Pi, bateria
23.15 h / IGNASI TERRAZA TRIO & LUIGI GRASSO
“Looking Back and Forward”
Luigi Grasso, saxo tenor
Ignasi Terraza, piano
Horacio Fumero, contrabaix
Esteve Pi, bateria
La vetllada del 31 de març a la Nova Jazz Cava presenta un
doble concert. Per començar, una producció exclusiva del
Festival amb el tribut que l’harmonicista Antonio Serrano oferirà
al seu ídol, el recentment desaparegut mestre Toots Thielemans,
amb qui va compartir l’escenari de la Nova Jazz Cava a la 27a
edició del festival vallesà. La segona proposta presenta al jove i
prometedor saxofonista italià Luigi Grasso de la mà del sòlid
pianista català Ignasi Terraza. Un repertori abocat als grans
mestres del bebop.
Record a Toots Thilemans (1922 – 2016)
Antonio Serrano ha estat membre del grup de Paco de Lucía
durant els darrers 10 anys, amb el que va fer 8 gires mundials.
Com a músic de jazz ha tocat amb Toots Thielemans, Wynton
Marsalis, Jerry Gonzalez, Chano Domínguez, Lou Bennet, Jorge
Pardo, Vicente Amigo, Tomatito, Perico Sambeat y Javier Colina,
entre altres. Com a músic de sessió ha enregistrat més de 300
col·laboracions amb la majoria d'artistes del pop-rock nacional —Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Ana Belén,
Victor Manuel—, i en formacions de bandes sonores com Carne trémula de Pedro Almodóvar. La seva
discografia com a líder compta amb 11 treballs.
La trajectòria trepidant d'Antonio Serrano li ha servit per rebre el Masters of Mediterranean Music en Jazz
Flamenc per la seva aportació revolucionària a aquest estil, atorgat al 2014 pel Berklee Mediterranean Music
Institute. Més recentment, ha rebut el Grammy Latino per part de la Latin Academy of Recording Arts &
Sciences, en reconeixement a la seva participació en la gravació del disc Entre 20 aguas: a la música de
Paco de Lucía (Universal, 2015).
El músic madrileny s'ha encarregat de la difícil tasca d'elaborar una selecció dels temes més representatius
de cada època. “Ningú ha sabut traduir a l'harmònica el llenguatge del jazz amb més encert que Toots
Thielemans”, afirma. Durant el concert es recordaran grans èxits com “Sesame Street”, “Midnight Cowboy
Theme”, “Moon River” i, sens dubte, la composició més popular amb diferència del músic belga, “Bluesette”.
Homenatge als mestres del bebop amb segell personal
Interessantíssima aliança on el trio d’Ignasi Terraza i Luigi Grasso, un dels saxos alt més destacats del
panorama europeu actual, ens convida a revisitar alguns dels seus bopers admirats amb temes de Charlie
Parker i Cannonball Adderley i sorprendran amb l’estrena d’una sèrie d'originals de Terraza dedicats a
músics com Clark Terry, Frank Wess, Benny Green, Tete Montoliu, Antonio Carlos Jobim o Thelonious
Monk.
Als seus 30 anys, Luigi Grasso té ja un llarg trajecte professional: amb 13 anys va publicar el seu primer
disc com a líder. Wynton Marsalis el va destacar com "un dels joves amb més talent dels que ha escoltat en
els últims 20 anys". El seu so àgil, incisiu i de gran força rítmica encaixa perfectament amb el trio del pianista
barceloní. Fresc i profund, líric, estimulant i ple de swing, el coneixement de Terraza de la historia del jazz li
confereix una gran flexibilitat estilística, reconeguda internacionalment amb el The Great American Jazz
Piano Competition 2009, guardó que va ser el segon europeu en aconseguir-ho.

DS 1 / NJC / Web 22,50€ - Taq 25€
22 h / BALDO MARTÍNEZ CUARTETO EUROPA
Baldo Martínez, contrabaix
Samuel Blaser, trombó
Maciej Obara, saxo alt
Ramón López, bateria
El projecte Cuarteto Europa planteja un pas més en la carrera
de Baldo Martínez dins del jazz contemporani gràcies al seu
treball amb músics units pel moviment jazzístic contemporani
europeu des de diversos àmbits estètics i geogràfics. El seu
desplegament musical està carregat de personalitat, tècnica, i
qualitat, i marcat per l’experiència dels quatre integrants de la
formació. Presenten un repertori on repassen la música del
contrabaixista gallec combinada amb noves composicions
pensades expressament per aquest quartet per al qual la
improvisació és un dels motors fonamentals.
Baldo Martínez, que alterna la seva activitat musical entre el jazz i la música lliure improvisada, és un dels
músics més selectes del jazz contemporani fet a l'estat espanyol que s’emmarca en l’estètica del jazz
europeu actual. Entre els seus projectes més recents en destaca el Projeto Miño, un dels més atrevits i
innovadors que dirigeix el músic. A més de fundar grups com Clunia o Zyklus, són de destacar les seves
col·laboracions amb músics de la talla de Kenny Wheeler, Louis Sclavis, Joachim Kühn, Jorge Pardo, Carlo
Actis Dato, Maria Joâo o Paolo Fresu, entre d'altres. Destaca la seva particular entesa amb el superb
baterista Ramón López, una de les figures cabdals de l’actual escena gala de la música improvisada i
bateria titular fins l’any 2000 de l’Orchestra National de Jazz de France (ONJ). Ambdós, i al costat del
pianista mallorquí Agustí Fernández, van protagonitzar amb la banda TRI-EZ un concert sensacional a la
Nova Jazz Cava el març de 2007 dins el 26a edició del Festival.

DG 2 / NJC / Web 18€ - Taq 20€
Cloenda 36 Festival de Jazz Terrassa
Jazzterrasman 2017
19 h / PAU CASARES REUNION
Pau Casares, saxo tenor i clarinet
Josep M. Farràs, trompeta
Pep Gol, trompeta
Xavier Manau, trombó
Joan Masats, trombó
Benôit Poinsot, saxo alt
Lluc Casares, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Josemi Moraleda, contrabaix
Artur Regada, contrabaix
Joan Casares, bateria
Adrià Font, bateria
Xavi Hinojosa, bateria

Pau Casares s’erigeix enguany amb la distinció Jazzterrasman 2017. El guardó que atorga el Festival de
Jazz Terrassa arriba a la 15a edició i recau en una figura cabdal del jazz català en reconeixement a la
trajectòria, tasca de divulgació i vincle del músic barceloní amb el club de jazz egarenc.
Clarinetista, saxofonista, director de banda i pedagog, Casares ha tocat a Terrassa des de 1973 en espais
com l’antiga Jazz Cava (1971-1985), la Nova Jazz Cava i els diferents escenaris històrics del certamen
egarenc on ha mostrat la seva destresa instrumental en més de 130 ocasions. Fundador de grups com
Barcelona Hot Angels, forma part ininterrompudament des de 1980 de La Vella Dixieland i milita a bandes
com Terrassa Dixie Sextet, Old Cats Swing Band, Barcelona Jazz Orquestra, Big Band del Maresme, New
Orleans Rag Trio i Jazz and Tap, on enalteix el paper de sideman. Pedagog des de 1994 a l’Escola de
Música Pausa, també dirigeix el Conjunt de Jazz de l’IES Joan Boscà de Barcelona des de 2001.
En Pau ha creat escola més enllà de les aules i és el fundador d'una nissaga familiar. Els seus dos fills, Lluc
i Joan, són actualment referència jazzística de la nova fornada sorgida a Catalunya amb projectes com Red i
Smack Dab, ambdós presentats al certamen terrassenc, i amb considerable projecció internacional.
Darrerament treballen tots tres junts al projecte Casare's Jazz Machine que reuneix a les noves generacions
El premi Jazzterrasman és la distinció que concedeix el Festival de Jazz Terrassa, des de l’any 2003, a un
artista de l’escena nacional o internacional en reconeixement a la seva trajectòria musical, la tasca en la
divulgació del gènere jazzístic i la vinculació d’aquest músic amb Jazz Terrassa.
El lliurament del guardó consisteix en una peça en bronze dissenyada per l’artista Sílvia Segura. L’escultura
recorda la Nova Jazz Cava per la seva base octogonal i a les inacabables notes de saxo pels ondulants fils
de bronze que semblen elevar-se cap al sostre. Es tracta d’una peça viva i musical, ja que emet diversos
sons en ser colpejada suaument.
Pau Casares rebrà el merescut reconeixement com a cloenda de la 36a edició del Festival de Jazz Terrassa.
El concert que compartirà amb bona part dels seus companys de viatge tindrà lloc a la Nova Jazz Cava.

CENTRE CULTURAL TERRASSA
DJ 23 / 21 h / Centre Cultural / 35€
GYPSY SWING SUMMIT
Ludovic Beier · Costel Nitescu · Sébastien Giniaux ·
Biel Ballester · Antonio Licusati · Philippe Doudou
Cuillerier
Ludovic Beier, acordió
Costel Nitescu, violí
Sébastien Giniaux, guitarra solista
Antonio Licusati, contrabaix
Philippe Doudou Cuillerier, guitarra rítmica
Convidat especial: Biel Ballester, guitarra solista
Soirée Gitane al Centre Cultural amb la producció Gypsy
Swing Summit, un All Stars de grans solistes del jazz
manouche contemporani en la tradició creada als anys 20
per Django Reinhardt i Stéphane Grappelli del Hot Club
de France. Proposta de jazz europeu i concert exclusiu
del cartell artístic de 2017 liderada per cinc magnífics de
l’escena francesa actual i la col·laboració especial del
màxim exponent del gypsy swing a casa nostra, el mallorquí Biel Ballester. L’acordió del innovador
Ludovic Beier i les cordes de la guitarra lírica del jove solista Sébastian Giniaux, i a la rítmica el més
reputat de França, Doudou Cuillerier; el violí virtuós de Costel Nitescu i el solvent contrabaix d’Antonio
Licusati, completen i confereixen una sonoritat especial que agermana la música clàssica europea i el jazz
de manera magistral i única.
Sis solistes de jazz manouche
Ludovic Beier està dotat d’una tècnica excepcional, ha portat l’acordió per nous camins, a més de treballar
amb els grans noms de l’escola gypsy manouche com Angelo Debarre, Dorado Schmitt, Costel Nitescu o
Florin Niculescu. Ha efectuat gires pels Estats Units on ha tingut l’ocasió de tocar amb músics com Paquito
d'Rivera, Joe Lovano i James Carter, o de presentar-se al Carnegie Hall amb Toots Thielemans.
El violinista d’origen romanès Costel Nitescu és un virtuós de formació clàssica i està considerat un dels
millors violinistes de jazz en actiu. Deixeble declarat del llegendari Stéphane Grappelli, de qui ha heretat el
sentit del swing i la capacitat de improvisació, ha actuat junt a Tchavolo Schmitt, Mandino Reinhardt, Didier
Lockwood, Marcel Loeffler, Biel Ballester i Stochelo Rosenberg.
Nascut el 1981, el jove guitarrista francès Sébastien Giniaux s’ha consolidat amb gran projecció
internacional com un dels especialistes del instrument i millors intèrprets de manouche, que sorprèn per una
depuradíssima tècnica, gran inventiva i lirisme. Ha participat en alguns dels festivals de jazz més importants
i ha col·laborat —en estudi i en directe— amb noms de primaríssim nivell en l’àmbit del gypsy jazz: Stochelo
Rosenberg, Birélli Lagrène, Adrien Moignard i Didier Lockwood.
El mallorquí Biel Ballester, nascut el 1974, és el representant més prestigiós d’aquest estil al nostre país.
Ha aconseguit una reputació a nivell internacional gràcies a la seva musicalitat, una depurada tècnica, la
bellesa de les seves composicions i, molt especialment, un discurs molt original que beu de la tradició de
Django Reinhardt tot i que modernitza aquest concepte amb l’adició d’un perfum propi netament mediterrani.
La seva passió pel Gypsy Jazz l’ha portat a realitzar nombrosos concerts per Europa i els Estats Units, i a
ser convidat a tocar amb els solistes més prestigiats.
Completen la formació Philippe Doudou Cuillerier, el guitarrista rítmic més reputat de França, —Romane,
Tchavolo Schmitt, Biréli Lagrène, Florin Niculescu, Babik Reinhardt, Stochelo Rosenberg, Costel Nitescu,
Christophe Lartilleux i Patrick Saussois—, i el contrabaixista italià Antonio Licusati, intèrpret excel·lent i
sol·licitat sideman per artistes com Biréli Lagrène, Angelo Debarre, Rodolphe Raffalli, Latcho Drom, Dorado
Schmitt o Costel Nitescu, entre d’altres.

PÍCNIC - JAZZ VALLAPARDÍS
EL FESTIVAL AL PARC
Dg 26, a partir de les 12h / Parc de Vallparadís / Parc de Vallparadís / Gratuït
12h / LA LOCOMOTORA NEGRA
“Great Jazz Hits”
Ricard Gili, direcció, trompeta i veu
Arnau Boix, trompeta
Miquel Donat, trompeta
Isidre Delgado, trompeta
Marc B. Trepat, trombó
Víctor Gonzàlez, trombó
Òscar Font, trombó
Xavier Trepat, trombó
Lluís Trepat, saxo alt
Albert Gassull, saxo alt
Tomás González, saxo tenor
Toni Gili, saxo tenor
Àngel Molas, saxo baríton
Albert Romaní, guitarra
Cristòfol A. Trepat, piano
Jordi Casanovas, contrabaix
Carles Gili, bateria
+ Eva Fernández & Magalí Datzira, veus
Per dinovè any consecutiu La Locomotora Negra obrirà musicalment l'acte que culmina les propostes
populars i a l'aire lliure del Festival, el Picnic Jazz Vallparadís. La llegendària big band ens presenta per a
l’ocasió temes representatius d’alguns dels considerats com a “Gegants de la història del jazz”, bàsicament
del període New Orleans i de la Swing Era: King Oliver, Jelly Roll Morton, Fletcher Henderson, Duke
Ellington, Louis Armstrong, Fats Waller, Chick Webb, Coleman Hawkins, Count Basie, Lester Young, Jimmie
Lunceford, Django Reinhardt, Lionel Hampton, Sidney Bechet o Earl Hines. Enguany hi destaca la presència
de dues joves veus com les d’Eva Fernández, una de les noves promeses del jazz català com a saxofonista
i cantant, i la contrabaixista i vocalista Magalí Datzira, ambdues formades a les files de la Sant Andreu Jazz
Band.
13.45h / PERICO SAMBEAT & JOE MAGNARELLI QUARTET
Perico Sambeat, saxo alt
Joe Magnarelli, trompeta i fiscorn
Fabio Miano, piano
Ignasi González, contrabaix
Andrea Michelutti, bateria
Nou Cd!
Prolífic, obert i incansable investigador, Perico Sambeat està
considerat un dels grans músics de jazz de l'estat espanyol i de
més projecció internacional. Ha aprofundit en molts universos
propers al jazz i s'ha guanyat el prestigi gràcies a la seva
extraordinària carrera professional amb més d'una vintena de
treballs propis i multitud d'enregistraments amb d'altres figures
destacades del jazz com Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Tete
Montoliu, Michael Brecker o Pat Metheny, entre d'altres.
Perico Sambeat és un habitual del Festival de Jazz i de la ciutat; Terrassa l'ha vist actuar més d'una trentena
d'ocasions i és premi JazzTerrasaman 2011. Entre els darrers treballs editats en destaca Plays Zappa
(Karonte, 2016) on el músic interpreta amb una profunda intervenció i llicència les cançons de Zappa amb
arranjaments molt elaborats i Voces (Karonte, 2015) un disc de jazz orquestrat molt reeixit. L’acompanya
Joe Magnarelli amb el que acaben de publicar Pórtico (Quadrant Records, 2017). El trompetista de New
Jersey ha participat en la gravació de prop d’un centenar de discos, a part dels seus nou treballs com a líder,
que el situen com a referència mundial. Destaca per la seva facilitat en la improvisació i un so ple de lirisme.

15.30h / WOM TRIO + SARA PI
Gemma Abrié, veu i contrabaix
Clara Luna, veu, piano i teclat
Laia Fortià, bateria i veus
Sara Pi, veu
3 dones, 3 ànimes, 3 veus, 3 instruments. 3 són les lletres que
identifiquen un nou projecte fresc, alegre i sensual: WOM TRIO.
Clara Luna, Laia Fortià i Gemma Abrié són 3 representants de la nova i
abundant generació́ de músics del panorama català, però, a més, són
dones amb empenta, talent i una llarga i sòlida trajectòria. L’amistat i els
diversos projectes en els quals han coincidit les ha apropat i, sense dubtarho massa, han unit esforços per aventurar-se en un nou repte musical:
poder cantar i tocar un instrument alhora. Així́, a més de cantar, la Clara es
posa ara darrere el piano, l’instrument en el que es va formar en l’àmbit
clàssic; trobem la Gemma rera el contrabaix, l’instrument que ja fa temps la
va enamorar; i la Laia que, a més de tocar la bateria, s’atreveix amb
algunes veus que se sumen a les de la Clara i la Gemma.
De la unió d’aquestes inquietuds en resulta una proposta compacta, atrevida, sensible i atractiva en tots els
sentits, on conflueixen diferents estils com el jazz, la bossa nova, el soul o el pop a través d’arranjaments
propis.
Per a l'ocasió s'acompanyaran de la Sara Pi, considerada "la nova princesa del soul". La cantant
barcelonina prové d'un família vinculada a la música des de generacions enrere i des de molt jove envoltada
d'influències ben diverses. L'any 2008 va començar a treballar amb el seu projecte personal de la mà del
músic i productor brasiler Érico Moreira de qui recull alguns ingredients de la música brasilera tradicional.
Fins al moment ha enregistrat dos treballs i una reedició del seu primer àlbum amb nous sons i
arranjaments. Ha participat en multitud de festivals i sales i ha rebut reconeixements internacionals.

17.15h / LOS MAMBO JAMBO
Dani Nel·lo, saxo tenor
Mario Cobo, guitarra
Ivan Kovacevic, contrabaix
Anton Jarl, bateria
Nou Cd!
Jambology (Buenritmo Records, 2016) és el tercer àlbum
d’estudi de Los Mambo Jambo. Dotze nous temes plens
d’acció, ball i del peculiar exotisme de l’univers propi de la
banda. El nou disc és una prospecció a l’interior musical del grup
que els ha permès, mes enllà de deixar-se portar per totes les
seves influències, extreure un nou repertori original que catalitza
les millors virtuts de la banda. L’escenari del Pícnic Jazz serà
una bona oportunitat per coneix-se’l.
Des de la seva eclosió l'any 2010, Los Mambo Jambo no han parat ni un instant. Gires nacionals,
actuacions fora de les nostres fronteres, gravacions pròpies i col·laboracions amb d’altres artistes han
mantingut al grup en un moviment constant.
Se'ls coneix per la capacitat en concert de transmetre una energia encomanadissa, per la seva proposta
directe, intemporal i que connecta amb qualsevol espectador de qualsevol lloc del món. Com a banda
instrumental han creat un so personal batejat com a "so jambofònic", una mescla salvatge de rock'n'roll,
rhythm & blues, surf i swing, interpretada des d’una perspectiva contemporània. El seu estil és producte del
pacte entre quatre figures emblemàtiques de l'escena del rock&roll y el jazz a l'estat espanyol. Se’ns dubte
una excel·lent oportunitat per cloure a bon ritme el Pícnic Jazz Vallparadís 2017!

PROGRAMACIÓ PLAÇA VELLA
DS 18 / Plaça Vella / Gratuït
12 h / BCN JAZZ ORQUESTRA & SUSANA SHEIMAN
Dani Alonso, direcció i trombó
Susana Sheiman, veu
Matthew Simon, Ivó Oller, Alberto Pérez, Jaume Peña,
trompetes
Jordi Giménez, Josep Tutusaus, Sergi Vergés, trombons
Víctor de Diego, Xavier Figuerola, Lluc Casares, Jaume
Badrenas, saxos
Ignasi Terraza, piano
Nono Fernández, contrabaix
Esteve Pi, bateria
La BCN Jazz Orquestra és una completa formació de big band amb el swing per idioma i Barcelona com a
punt de partida. L’experimentada formació dirigida per l’incombustible Dani Alonso és el resultat de la
primera generació d’instrumentistes sorgits de l’àrea de Jazz Clàssic del Taller de Músics de Barcelona. El
so compacte i contundent de les seves seccions, la recerca del swing rítmic i el rigor estilístic de la formació
es complementen amb la força interpretativa i la sensibilitat de cadascun dels músics que l’integren, gaudint
i fent gaudir alhora de la màxima expressió del jazz orquestral. La BJO compte amb diversos
enregistraments, actua regularment a la mítica Sala Apolo de Barcelona interpretant un repertori de swing
ballable que transforma la coneguda sala del Paral·lel en el Savoy de Barcelona.
Les col·laboracions en directes i enregistraments han estat sempre molt presents —Jon Fadis, Phil Woods,
Nicolas Payton—, i en aquesta ocasió s'acompanyen de nou de Susana Sheiman que s'ha guanyat un
espai únic en el jazz actual gràcies a una poderosa veu i personalitat escènica brillants. La vocalista
madrilenya va debutar molt prematurament als escenaris i ha actuat amb músics tals com Frank Wess,
Jesse Davis, Brad Leali, Nicholas Payton, Donald Brown, Alain Guiu, Jean-Pierre Derouard, Santiago de la
Muela o David Pastor.
DS 1 / Plaça Vella / Gratuït
12 h / THE SOUL BEAMS
Annie Ledesma, veu
César Octavio Ballarin, trompeta
Pol Chabier Ballarin, trombó
Jepi Humet, saxo alt
Jofre Alemany, saxo tenor
Genis Sobrado, teclats
Pepo Figueras, guitarra
Jan Pagés, baix
Pau Carbó, bateria
Albert Cantón, percussió
Ana Garcia i Rosa Martínez, cors
L'embrió de The Soul Beams el trobem a finals de 2015 quan
els terrassencs Annie Ledesma, Jan Pagès, Pau Carbó i Pepo
Figueras decideixen impulsar un projecte seriós que visualitzi la música soul a Terrassa, precisament a la
ciutat on el jazz sempre ha tingut una gran projecció. Molts encara recorden al seva presentació oficial fa un
any enrere a la Nova Jazz Cava amb les entrades exhaurides i un concert memorable.
La banda proposa un directe que repassa clàssics i contemporanis del soul i el funk, des dels pioners del
gènere com Wilson Pickett o Aretha Franklin a cançons d'estil neo soul d’Amy Winehouse o Alicia Keys. El
repertori abasta unes quantes dècades del gènere sense sacrificar la genuïtat que l’estil mereix.
La formació, amb membres molt actius de l'activitat musical de la ciutat i en projectes com Boxets,
Caipirinhas Rumberus, Singfònics i Tons i Sons (Oh Happy Day), The Big Band Blues, Selva, Diego All
Stars, La Hawha Band, Dalton Bang, La Bambula, Altercat, Rose And The Others...és un bon exemple
d’atreviment a fusionar estils i influències dels diversos components. El resultat es tradueix en
heterogeneïtat i qualitat, on la diversió és la marca de la casa i una bona mostra en serà el debut al seu
Festival!

DG 19 / Plaça Catalunya / Gratuït
12 h / AMADEU CASAS
“The King is Gone”
Amadeu Casas, guitarra i veu
Erxart Casas guitarra
Gabriel Mastronardi, teclats
Matías Míguez, baix elèctric
Eloi López Oltra, bateria
Jaume Badrenas, saxo tenor
Josep Gomariz, trompeta
Pere Enguix Petete, trombó
Nou Cd!

The King is Gone (Temps Record, 2016) és nou àlbum del guitarrista, cantant i compositor barceloní
Amadeu Casas. Un homenatge molt sincer i en majúscules, "com a guitarrista de blues i admirador més
fervent de BB King, no puc pas perdre l’oportunitat de manifestar el molt que li dec". Es tracta d'un
agraïment basat en el profund respecte, font d'inspiració i admiració cap al “Rei del blues”. El repertori triat
no pretén en cap moment ser una rèplica musical sinó la interpretació de cançons tractades a partir de la
forma del propi Amadeu Casas d'entendre la música.
Aquest concert suposa el retorn del bluesman català a Terrassa on no l’escoltàvem amb projecte propi des
de 2012 al costat de Tom Principato. Al marge de les nombroses col·laboracions discogràfiques i projectes
en els quals ha participat, Amadeu Casas compta amb sis treballs discogràfics amb temes propis, ja siguin
instrumentals com cantats en català. Al llarg de la seva carrera ha treballat amb músics de prestigi, tant de
l’escena local com internacional: Quico Pi de la Serra, Maria del Mar Bonet, Roger Mas, Joan Manuel Serrat,
August Tharrats, Dani Nel·lo, Big Mama, Llibert Fortuny, Raynald Colom, Gorka Benítez, Philip Walker,
Guitar Crusher, Johnny Mars, Joe Guitar Hugues, Hook Herrera, Julian Piper, Shirley Johnson, Eddie King,
UP Wilson, Big Time Sarah, Mitch Woods, Jerry Portnoy i Tom Principato, entre d’altres.

DG 2 / Plaça Catalunya / Gratuït
12 h / TXELL SUST & AUGUST THARRATS TRIO
Txell Sust, veu
August Tharrats, piano
Nono Fernández, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria
Nou Cd!
Txell Sust i August Tharrats es professen fidelitat escènica des
de fa més de 20 anys. L’aliança entre el mestre del swing i la
sempre original i comunicativa cantant configura un tàndem
d’excepció al qual se sumen dos jazzmen sense fissures: el
solvent Nono Fernández i l’infal·lible Xavi Hinojosa.
Durant aquests anys han passejat el seu swing-blues fresc i
vitalista per gairebé tots els escenaris catalans.
Catorze anys després d'enregistrar el seu darrer treball junts, ara
presenten plegats noves cançons a Terrassa, una plaça
imprescindible per a Txell Sust i August Tharrats.
August Tharrats és, sens dubte, el pioner del blues i boogie woogie piano a Catalunya. Ha estat el pianista
del grup Big Mama The Blues Messangers fins al 1992, des d’aleshores, lidera el seu projecte personal en
formació de trio. Reconegut bluesman de l'escena nacional, destaca la seva qualitat interpretativa i
honestedat sobre l'escenari. És un músic capaç de captivar els espectadors amb un estil personal i amb
gran capacitat de comunicació.
Txell Sust inicia la seva trajectòria com a cantant solista amb August Tharrats, Free Love Makers, La Vella
Dixieland-Hot Time o Mujeres. A partir de l'any 2001 comença a participar activament com a corista de les
gires d'Alejandro Sanz amb qui enregistra un disc. L'any 2002 enregistra el seu primer treball en clau pop,
Txell (Vale Music, 2002) i posteriorment Ciudadana universal (Pamtumatrack, 2010).

L'OFF FESTIVAL FA ENCARA MÉS GRAN EL JAZZ
DC 15 – Restaurant El Cel de les Oques
Sopar · Concert
21.30 h / VALENTÍ MOYA & JOAN PAU CUMELLAS TRIO
Valentí Moya, guitarra
Joan Pau Cumellas, harmònica
Marc Cuevas, contrabaix
Info i reserves: 93 7338207 – 630 640 417
elceldelesoques@elceldelesoques.com
DC 15 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / "ONE NIGHT WITH BLUE NOTE”
De John Jopson
EE.UU / 120 min. / 1985
DJ 16 / Sala Galeria. Centre Cultural Terrassa
19.30 h / Exposició
“HOMENATGE A TETE MONTOLIU” de CARLES BROS
Col·labora al piano Ignasi Terraza
DJ 16 / L’Alegria del Teatre
Tast de vins i tapes
20 h / Vi & Jazz
amb MARTIARTU · GIL DUET
Haizea Martiartu, saxo alt
Arnau Gil, guitarra
Info i reserves: 622 080 208
DJ 16 – Cercle Egarenc
Sala Joaquim Vancells
Cinema. Entrada lliure. Aforament limitat
22 h / “THE COTTON CLUB”
de Francis F. Coppola / 1984 /127 min. / VOSE / DVD
Organitza: Cine Club d’Amics de les Arts i JM
DV 17 / Oficina CaixaBank - Store Rambla d’Ègara
Concert. Gratuït
20 h / TONI SOLÀ QUARTET
Toni Solà, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Joan Motera, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria
DV 17 / Bar del Casal Cultural d'Ullastrell
Concert. Gratuït
21.30 h / JAZZSPIRIT
Carles Pineda, saxo alt
Enric Carreras, piano
Pep Coca, contrabaix
Adrià Font, bateria
DS 18 / Plaça Vapor Ventalló
Swing Ballable. Gratuït
18.30 h – 20.30 h / “SPRING & SWING”

DS 18 / Galeria Espai G d'Art
19.30 h / Exposició
“JAZZ 17” amb obres de Laure, Ràdio Zurich, Chipola i Sr. Edi
DG 19 / Pati Històric Vapor del mNACTEC
Vermut Jazz. 1€
13h / AFRO BLUE
Gabriel Amargant, saxo alt
Xavier Figuerola, saxo tenor
Xavier Algans, teclat
Pepo Domènech, baix
Ricard Grau, bateria
Nou Cd!
DG 19 – Damunt un Cel de Fil
Sopar · Concert
20.30 h / ORIOL GONZÀLEZ CRAZY TRIO
& JOSEP M. FARRÀS
Oriol Gonzàlez, bateria
Ariel Vigo, saxo alt
Jordi Griso, teclat
Josep M. Farràs, trompeta
Info i reserves: 93 784 05 47 / 630884334
DL 20 – Bau House. Gratuït
19 h / AUDICIÓ COMBOS + JAM SESSION
DEL CONSERVATORI DE TERRASSA
DL 20 i DC 22
Pedagogia
10 h / JAZZ MENUT
Participen: Oreneta, Patufet, Avet, Escola Serralavella i Roc Alabern
DL 20 – Auditori de l’Aula de Música de Terrassa
Pedagogia. Gratuït
19.30 h / Master Class amb DAVID MENGUAL
“Com tocar en grup”
Reserves: 93 733 23 65
DM 21 – El Cafè de l’Aula. Gratuït
21 h /Jam Session amb DAVID MENGUAL + CONVIDATS
DC 22 / Nova Jazz Cava
Concerts Social adreçats a la gent gran de Terrassa
amb la col·laboració de: Obra Social “la Caixa”
16.30 h / PENTAGROOVE NPALET PROJECT
Núria Palet, veu
Carles Pineda, saxo alt
Enric Carreras, piano
Xavi Ortiz, contrabaix
Oriol Cot, bateria
+ Info: oficines de CaixaBank a Terrassa
DC 22 – Sala d’Actes del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell
Concert - 4€
21.30 h / THE SEY SISTERS
DC 22 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / "MILES AHEAD”
De Don Cheadle
EE.UU / 100 min. / 2015

DC 22– Filmoteca Club Catalunya
Cinema. 4€
22 h / “COOL CATS“
De Janus Koster-Rasmussen
Denmark / 83 min. / 2015 / VOSE
DV 24 – Hotel Don Cándido
Swing Ballable. 9€ / 6€ terrassahoppers no inscrits
11è JAZZ TERRASSA SWING STAGE (JTSS)
21 h / CARSWINGPARY
Concert amb SWING OUT!
DS 25 / Centre Esportiu Qsport
Pedagogia
De 9 h a 19 h / 11è JAZZ TERRASSA SWING STAGE (JTSS)
Classes de Lindy Hop i Balboa
Info i bases inscripció: www.terrassahoppers.cat
DS 25 / Pl. Vapor Ventalló
12 h Dj's TERRASSAHOPPERS
Sessió Swing Ballable
DS 25 / Plaça Masia de Can Turu. Viladecavalls
Vermut Jazz. Gratuït
12 h / Concert
GWEN PERRY & MICHELE FABER QUARTET
Gwen Perry, veu
Fredrik Carlquist, saxo tenor
Michele Faber, piano
Pere Loewe, contrabaix
Enrique Heredia, bateria
DS 25 / Granja Catalana
Vermut Jazz. Gratuït
12.30 h / AGUSTÍ BURRIEL SINGS FRANK SINATRA
Agustí Burriel, veu
Ivó Oller, trompeta
Bernat Font, teclat
Pep Rius, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
DS 25 / Ateneu Candela. Ant 10€ - Taq 13€
2a BBQ-Jazz-Trs “Nit New Orleans”
20 h Barbacoa + Dj Lambroux
21 h Concerts amb
FOSTOR T
Jordi Monterde, guitarra
Joan Sobrevals, orgue
Ricard Mula, baix electric
Ermengol Mayol, bateria
23 h ARECIO SMITH & ORGAN COMBO
Arecio Smith, orgue
Tito Bonacera, baix elèctric
Caspar St. Charles, bateria
+ Dj Original Soul Boy
DS 25 / Soul Pub / Gratuït
22.30 h / TÒFOL MARTÍNEZ TRIO
Tòfol Martínez, guitarra i veu
Jordi Cobre, baix elèctric
Agustí Borrell, bateria

DG 26 – Torrent de la Font d’en Sagrera Parc de Vallparadís
Pícnic·Jazz Vallparadís. Gratuït
A partir de les 12 h / "FIRA DEL DISC I ARTESANIA”
DG 26 – Bau House
Concert - Gratuït
18.30 h / “After Picnic Jazz Show” amb
THE FUNKENSTEIN TRIO + ROC CALVET
Víctor Martínez, guitarra
Joan Humet, baix elèctric
Òscar Jorba, bateria
Roc Calvet, guitarra
DG 26 – Bar del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell
Concert - Gratuït
19 h / NÚRIA PALET QUINTET
Núria Palet, veu
Ariel Vigo, saxo tenor
Jordi Griso, piano
Xavi Ortiz, baix elèctric
Oriol Gonzàlez, bateria
DL 27 – Conservatori de Música de Terrassa
19 h / Pedagogia. Gratuït
Master Class amb BENET PALET
Info i inscripció: secretaria
DM 28 – Auditori de l’Aula de Música de Terrassa
Pedagogia. Gratuït
19.30 h / Classe oberta amb SINGCOPATS
Reserves: 93 733 23 65
DM 28 – El Cafè de l’Aula. Gratuït
21 h /Jam Session amb SINGCOPATS + CONVIDATS
DC 29 – Cercle Egarenc - Sala Joaquim Vancells
Taula Rodona. Gratuït
19.30 h / Parlem d’Art
“TETE MONTOLIU A TERRASSA 1971-1997 "
amb Valentí Grau, Manolo Elias, Josep M. Farràs i enregistraments originals
DC 29 / Cinebar Ateneu Candela
Videodröme: Cinema & Jazz. Gratuït
21.30 h / "LET’S GET LOST”
De Bruce Webber
EE.UU / 120 min. / 1988
DJ 30 – L’Alegria del Teatre
Tast de vins i tapes
20 h / Vi & Jazz
MARTIARTU · GIL DUET
Haizea Martiartu, saxo alt
Arnau Gil, guitarra
Info i reserves: 622 080 208
DV 31 – Sala d’actes del CEM
Concert Familiar – 10€ adults / 6€ nens
19 h / “Jazz Vocal” amb
THE HANFRIS QUARTET + ORIOL GONZÀLEZ CRAZY TRIO
Venda entrades: secretaria CEM a partir 20 de març

DS 1 – Sala d’actes del CEM
Pedagogia – 10€ / Gratuït estudiants música
11.30 h -14 h / Màster Class amb RAYNALD COLOM
“Improvisació Jazz”
Inscripció: www.cem.cat
DS 1 / Bar del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell
18.30 h / Concert. Gratuït
AULA DE MÚSICA DE TERRASSA
JAZZ WE CAN + COMBO PROFESSORS
DG 2 / Bau House
Vermut Jazz. Gratuït
12.30 h / CAMALEONIUS
Ivette Santamaria, veu
Oriol L. Calle, piano
Miquel Galceran, contrabaix
Òscar Jorba, bateria
DG 2 / Restaurant Cresol. Mercat de la Independència
Vermut Jazz. Gratuït
12.30 h / 12 TO 12 QUINTET
Jordi Rabascall, veu
Claudio Marrero, saxo tenor
Albert Caire, teclat
Oriol Roca, contrabaix
Oriol Gonzàlez, bateria
Febrer - Abril 2017
Concert Social
DJ 16 febrer / Nova Jazz Cava
16.30 h / PENTAGROOVE NPALET PROJECT
Núria Palet, veu
Carles Pineda, saxo alt
Enric Carreras, piano
Xavi Ortiz, contrabaix
Oriol Cot, bateria
+ Info: oficines de CaixaBank a Terrassa
Concert Social adreçats a la gent gran de Terrassa
amb la col·laboració de: Obra Social “la Caixa”
Programa Educatiu a les Escoles
VISQUEM EL JAZZ amb MujazzT
Organitza: Educació Ajuntament de Terrassa
Diversos locals
“MENJAZZ” 4a Ruta gastromusical del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
CONCURS FOTOGRÀFIC “JAZZ AL CARRER”
Inscripció i bases: info@amicsdelesarts-jjmm.cat
Organitza: Grup Fotogràfic Amics de les Arts i JM
Exposicions
Cafè de l’Aula
Exposició Fotogràfica “UN CAFÈ AMB JAZZ”
fotografies de SANTI OLIVET
CD Terrassa Hockey. Les Pedritxes
Exposició de dibuixos “BONS RECORDS” del Sr. EDI

LOCALITZACIONS DEL FESTIVAL
NOVA JAZZ CAVA
Passatge Tete Montoliu 24
CENTRE CULTURAL TERRASSA
Rambla d'Egara 340
PLAÇA VELLA
Terrassa
PLAÇA CATALUNYA
Terrassa
PLAÇA VAPOR VENTALLÓ
Terrassa
PLAÇA MASIA DE CAN TURU
Viladecavalls
PARC DE VALLPARADÍS – TORRENT DE LA FONT D'EN SAGRERA
Terrassa
ATENEU CANDELA
c. Sant Gaietà 73
AUDITORI D L'AULA DE MÚSICA DE TERRASSA
c. Volta 51
BAU-HOUSE
Avinguda Jacquard 1
CASAL CULTURAL I RECREATIU D'ULLASTRELL
c.Josep Fornell s/n
CENTRE ESPORTIU QSPORT
c. Sant Gaietà 107
CERCLE EGARENC - AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS
c. Sant Pere 46
CENTRE DE LES ARTS VAPOR GRAN
Passeig Vapor Gran 17
CONSERVATORI DE TERRASSA
c. Miquel Vives, 2
EL CAFÈ DE L'AULA
c. Volta 37
ESCOLES PÚBLIQUES DE TERRASSA
ESPAI G D'ART
c. de la Palla 10
FILMOTECA CLUB CATALUNYA
c. Sant Pere 46
GRANJA CATALANA
c. del Mossèn Jacint Verdaguer

HOTEL DON CÁNDIDO
Rambleta del Pare Alegre 98
MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE CATALUNYA (mNACTEC)
Pati Històric del Vapor
Rambla d'Egara 270
RESTAURANT CRESOL. MERCAT DE LA INDEPENDÈNCIA
Raval de Montserrat
RESTAURANT DAMUNT D'UN CEL DE FIL
c. Portal Nou 9
RESTAURANT EL CEL DE LES OQUES
c. de la Palla 15
RESTAURANT L'ALEGRIA DEL TEATRE
c. de Gaudí, 15
SALA D’ACTES CEM - CENTRE DE LES ARTS VAPOR GRAN
Passeig Vapor Gran 17
SOUL PUB
Garcia Humet 90

Organització:
Jazz Terrassa - Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Amb el Suport:
Ajuntament de Terrassa
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Obra Social “La Caixa”
Fundació Mina – Aigües de Terrassa
La Vanguardia
Hi Col·laboren:
Centre Cultural Terrassa
Cirsa
Col·legi Enginyers Industrials – Del. Vallés Occidental
Esgleas
Fupar Terrassa
Vallescar - Fiat
Hotel Don Cándido
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Voll-Damm
Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Mitjans Col·laboradors:
Canal Terrassa Vallès - Noucinc.2 Ràdio
Diari Terrassa
La Xarxa Comunicació Local
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació
TR3SC
Entitats i Espais Col·laboradors:
Ateneu Candela
Auditori de l’Aula de Música de Terrassa
Bau House
Biblioteques Públiques de Terrassa. Bct xarxa
Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastrell
Sala d'actes CEM
C.D. Terrassa Hockey. Les Pedritxes
Centre Cultural Terrassa
Centre Esportiu Qsport
Cercle Egarenc
Cine Club Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Conservatori de Terrassa
Educació Ajuntament de Terrassa
El Cafè de l’Aula
Esgleas
Espai G d’Art
Filmoteca Club Catalunya
Granja Catalana
Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca
Grup Fotogràfic Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Hotel Don Cándido
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (nMACTEC)
Oficina Caixabank-Store Rambla d'Ègara
Plaça Masia de Can Turu. Viladecavalls
Restaurant Cresol. Mercat de la Independència
Restaurant Damunt un Cel de Fil
Restaurant El Cel de les Oques
Restaurant L’Alegria del Teatre
Soul Pub
Terrassahoppers
Turisme Ajuntament de Terrassa

VENDA D'ENTRADES
Venda Online www.jazzterrassa.org
Oficina Jazz Terrassa
c.Sant Pere, 46 1r. De dilluns a divendres de 16 – 19 h
Nova Jazz Cava
Ptge. Tete Montoliu, 24. De dimecres a dissabte a partir de les 20.30h
Venda a taquilla Nova Jazz Cava
El mateix dia 1.30h prèvia al concert, excepte diumenges 1h
Venda únicament pel concert de Gypsy Swing Summit
Centre Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340.
Venda a Taquilla de dimecres a dissabte de 16 – 20 h. El mateix dia 1 h abans del concert
Venda On-Line www.fundacioct.cat
Venda Telefònica 93 519 70 39
Entrades amb descompte
Amb els carnets de; Amics de les Arts i Joventuts Musicals / Jazz Terrassa / Col.legi d’Enginyers Industrials /
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya / Tr3sc / Club Subscriptor de la Vanguardia /
Matriculats a escoles de música.
Consulteu-ho a www.jazzterrassa.org
Pack Turístic “Cap de setmana a ritme de Jazz”
Consulteu-ho a www.visitaterrassa.cat/festival-de-jazz

CONTACTE PREMSA I COMUNICACIÓ:
36 Festival de Jazz Terrassa 2017
Olga Àbalos +34 699 432 569 / David Traver +34 646 841 570

premsa@jazzterrassa.org

