
Jazz al terrat del museu 
Concerts d’estiu al Museu 
d’Història de Catalunya 2015 

Els dimecres de l’1 de juliol  
al 5 d’agost 

Horari:
20 h 
Obertura especial del museu. 
Visita lliure a totes les 
exposicions

20.30 h 
Visita guiada a les exposicions 
temporals “Més enllà  
de Mauthausen. Francesc 
Boix, fotògraf” i “Fugint de 
l’holocaust. Catalunya  
i els refugiats jueus durant  
la Segona Guerra Mundial”

22 h 
Concert a la terrassa-mirador 

Preu:
12 ¤ per concert, amb 
consumició (tapes opcional). 
També inclou entrada al 
museu entre les 20 i les 22 h i 
visita guiada a les exposicions 
temporals el mateix dia  
del concert. 

Informació i reserves:
93 225 42 44, de dilluns a 
divendres, de 10 a 14 h i de 15.30 
a 17.30 h, o per correu a  
mhcvisites.cultura@gencat.cat 

Autobús: 
Línies V17, H14, D20, V15, 14, 39, 
45, 51, 59, 64 i 120 
Metro: Línia 4 (groga), 
estació Barceloneta 

Museu d’Història de Catalunya 
Plaça de Pau Vila, 3 
08003 Barcelona 
93 225 47 00 
mhc.cultura@gencat.cat 
www.mhcat.cat 

JAZZ 
AL TERRAT
MUSEU D’HISTÒRIA 
DE CATALUNYA



Dimecres 1 de juliol: Blues · Soul · R&B · Funk

Koko Jean & The Tonics 
Una banda de soul, blues i un polsim de funk que beu 
del millor d’aquestes escenes i ho concentra d’una 
manera atòmica, única i meravellosa.

Dimecres 8 de juliol: Jazz 

Smack Dab 
Un sorprenent quintet on el jazz forma part de l’ADN 
de cinc “young lions” que ens apropen al territori groove.

Dimecres 15 de juliol: Jazz Groove 

Arecio Smith Hammond Trio 
El so de trio Hammond habitual dels clubs 
novaiorquesos dels anys 60, recuperat a la Barcelona 
més actual. 

Dimecres 22 de juliol: Lindy Hop 

Bumpy Roof Band 
Un elenc dels millors intèrprets de swing ballable per 
posar en guàrdia tots els lindy hoppers i apropar-vos 
a la ciutat de Nova Orleans i les seves melodies.

Dimecres 29 de juliol: Blues & Boogie 

Wax & Boogie Rhythm Combo 
Ens portarà al boogie woogie dels anys 30, al swing 
dels 40 i al rhythm & blues dels 50 amb la increïble veu 
de Ster Wax.

Dimecres 5 d’agost: Jazz · Soul

Marina Tuset 
Del soul al gospel, passant pel blues i el jazz, 
des d’estàndards de Thelonious Monk a versions 
de Beyoncé, la personalitat d’aquesta cantant 
us sorprendrà.

Un concert a la fresca amb vistes  
al port? Els dimecres d’estiu,  
no us perdeu “Jazz al terrat”, 
un cicle de música en viu per 
emocionar-vos, quan cau la nit,  
en un espai privilegiat.  

Una selecció extraordinària  
de diferents estils de jazz:  
swing, boogie woogie, jazz groove, 
rhythm & blues, soul jazz i funk. 

Una meravellosa combinació  
de música, llum i cultura.


