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El Festival Jazz Terrassa prepara l'arrencada d'una edició insòlita

Director, Thursday 24 September 2020 - 08:30:33

·El dimecres 30 de setembre el Pati Exterior de la Nova Jazz Cava acollirà la presentació del Festival amb un concert
d'Atenea Carter & Groove Collective presencial i restransmès en obert per streaming.

·La 39 edició del Festival Jazz Terrassa tindrà lloc del 8 al 31 d'octubre amb diverses activitats i concerts subjectes a les mesures
sanitàries vigents.
·Jazz Terrassa- Club de Jazz d Amics de les Arts i JM recupera bona part de la programació que s'havia de dur a terme durant
el passat març.

·L'activitat de concerts es completa amb la incorporació de nous projectes originaris de la Península i la formació nord-americana
liderada pel bluesman John Primer.

·L'edició més excepcional del Festival manté el màxim compromís amb el sector cultural i jazzístic.

El proper dimecres 30 de setembre s'inicia el compte enrere del 39 Festival Jazz Terrassa, una edició excepcional entre els dies 8 al
31 d'octubre.

L'arrencada consistirà en una breu roda de premsa via videoconferència i per Youtube (18:30 h) i un concert d'Atenea Carter &
Groove Collective obert al públic i retransmès en directe per streaming (20 h). L'acte es realitzarà des del Pati Exterior de la Nova
Jazz Cava.

Per assistir al concert cal fer la reserva prèvia via online a través del web jazzterrassa.org

Una programació de concerts diversa

Del 8 al 31 d'octubre, Jazz Terrassa reprendrà una edició sobtadament interrompuda per la situació d'alarma provocada per la
pandèmia del Covid-19, el mateix dia del concert inaugural. La Nova Jazz Cava concentrarà el gruix de concerts amb aforaments
limitats.

D'entrada, es manté la formació que protagonitzarà el concert inaugural del dijous 8 d'octubre (20h), Gran Reserva. Fa poques
setmanes l'organització confirmava la presència del pianista franco-israelià Yonathan Avishai, com un dels grans noms de
l escena del jazz sorgida d Israel. Així mateix, el pianista i compositor congolès, resident a París, Ray Lema presentarà a
la Nova Jazz Cava el seu darrer projecte Transcendence , en el seu debut al Festival.

Un estol de grans artistes del jazz ibèric presentaran nou projecte a la Nova Jazz Cava. Músics de primer ordre, amb una extensa
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trajectòria i diversitat estilística com Jorge Pardo, Antonio Serrano, Josemi Carmona, Javier Colina, Borja Barrueta o Perico
Sambeat, tindran presència al Festival.

Dues estrelles ascendents del firmament europeu, Kika Sprangers i Irene Reig es trobaran per presentar a quintet projecte propi,
inèdit i 100% música original. Músics de primer nivell de l'escena jazzística catalana demostraran el talent a Tro, Tronik, Laia
Porta, Smack Big Dab, Afro Blue, Gili · Casares & Co, Lady Soul, Tòfol Martínez, Kailash & Oriol Vallès, Pepo Figueras Grup,
Agustí Mas, Womblues, entre d'altres.

El programa clourà, ben entrat el mes de novembre, amb la tradicional Nit de Blues i el concert dels nord-americans John
Primer & The Real Deal Blues Band.

Concerts a l'aire lliure i en streaming

El caràcter popular i de carrer del Festival es veurà reflectit en diversos concerts a l'aire lliure en un emplaçament conegut pels
aficionats terrassencs al jazz: el Pati exterior de la Nova Jazz Cava. L'espai acollirà 5 concerts amb prèvia reserva de localitats i un
aforament al voltant del centenar de seients. Tanmateix alguns d aquests concerts es retransmetran a través de les xarxes
socials i per Canal Terrassa Vallès.

El Pati històric del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya continuarà sent un aliat del certàmen, després de 12 anys de
concerts a l'aire lliure. El Vapor de la Casa de la Música de Terrassa, l'Ateneu Candela i el Cine Club dels Amics de les Arts i JM
mantenen la relació d'acord amb el Festival. Complementant el programa d'actes, poblacions com Matadepera i Vacarisses oferiran
concerts presencials.

Esdeveniments de gran transcendència com el Pícnic Jazz Vallparadís o els concerts a les places i carrers es veuran afectats per
la nova situació actual.

Des de Jazz Terrassa agraïm la predisposició de patrocinadors, col·laboradors, músics, socis i aficionats en la celebració de
l edició 2020. Volem reivindicar que la Cultura és segura i, tanmateix, imprescindible.

