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Vila-real dóna la benvinguda a la tardor amb el II Real Jazz, que acostarà grans músics
de la...
martes, 12 de septiembre de 2017

La segona edició del Festival de Jazz de Vila-real, el Real Jazz, arriba els pròxims dies 22, 23 i 24 de setembre per a
"donar la benvinguda a la tardor amb grans músics i bandes de la Comunitat Valenciana". Així ho ha anunciat el regidor
de Cultura, Eduardo Pérez, juntament amb el director artístic del festival, Vicent Colonques. Abans, com a aperitiu,
divendres que ve tindrà lloc un concert de presentació (Vila-Beer, 23.00 hores), en el qual actuarà el reconegut guitarrista
internacional Fabio Zambelli, en una col·laboració amb la banda valenciana BRON, de la qual Colonques forma part. La
resta d'actuacions del certamen tindran lloc al Casino de Caixa Rural.
"València és una de les capitals del jazz de l'Estat espanyol, per això volem aprofitar la qualitat de les bandes i els grans
músics de la terra per a oferir un festival únic que ja l'any passat, en la seua primera edició, va conquistar a nombrosos
afeccionats", assenyala Pérez, qui destaca que totes les actuacions són gratuïtes. "En aquesta segona edició, i després de
prendre nota de l'experiència del primer esdeveniment, s'ha millorat encara més i el Real Jazz oferirà nous concerts i
activitats per a totes les edats, tenint en compte també als més xicotets de la casa", indica.
El trio castellonenc Yei Yi & Co, obrirà el festival el divendres 22, a les 19.30 hores al Casino. El mateix enclavament
acollirà a les 23.00 hores l'actuació de Kontxi Lorente Trío, "un grup liderat per una dona al piano, que cada dia compta
amb més prestigi en el sector i que presentarà el seu nou treball", indica Colonques.
El dissabte, a les 10.00 hores, s'oferirà un taller gratuït a càrrec de Chema Peñalver, sota el títol Jazz per a tots els vents,
que comptarà amb la col·laboració de la Unió Musical la Lira i al que seguirà ja a la vesprada una performance a la plaça
Major. La vesprada l'obrirà el trio d'Hèctor Tirado & The Flatmates. "Parlem d'un trio excel·lent, amb guitarrista i un
baixista de la nostra ciutat i un dels grans a la bateria, com és Tico Porcar", apunta Colonques, qui destaca la fusió
d'estils del grup. A la nit, el Casino serà escenari de la posada en escena del nou projecte del saxofonista Ramón Cardo &
The Nyora Boppers. "És una actuació que els amants del jazz no es poden perdre, ja que parlem d'un gegant de la música
que, a més, s'envolta de noves generacions molt potents en l'àmbit", assenyala.
El diumenge al matí arriba una nova oportunitat per a gaudir del jazz, en aquest cas, dirigit a un públic familiar, de la mà
de Sedajazz Kids Band, que eixiran a l'escenari a les 12.00 hores. Tancarà el festival el quintet d'Ester Andújar, amb el
repertori De cançons i de llunes, a partir de les 19.30 hores. "El Casino tornarà a convertir-se durant tot un cap de setmana
en un improvisat club de jazz amb denominació d'origen valencià", afirmen Colonques i Pérez, que animen a tots els veïns
a "gaudir de la bona música".

La segona edició del Festival de Jazz de Vila-real, el Real Jazz, arriba els pròxims dies 22, 23 i 24 de setembre per a
"donar la benvinguda a la tardor amb grans músics i bandes de la Comunitat Valenciana". Així ho ha anunciat el regidor
de Cultura, Eduardo Pérez, juntament amb el director artístic del festival, Vicent Colonques. Abans, com a aperitiu,
divendres que ve tindrà lloc un concert de presentació (Vila-Beer, 23.00 hores), en el qual actuarà el reconegut guitarrista
internacional Fabio Zambelli, en una col·laboració amb la banda valenciana BRON, de la qual Colonques forma part. La
resta d'actuacions del certamen tindran lloc al Casino de Caixa Rural.
"València és una de les capitals del jazz de l'Estat espanyol, per això volem aprofitar la qualitat de les bandes i els grans
músics de la terra per a oferir un festival únic que ja l'any passat, en la seua primera edició, va conquistar a nombrosos
afeccionats", assenyala Pérez, qui destaca que totes les actuacions són gratuïtes. "En aquesta segona edició, i després de
prendre nota de l'experiència del primer esdeveniment, s'ha millorat encara més i el Real Jazz oferirà nous concerts i
activitats per a totes les edats, tenint en compte també als més xicotets de la casa", indica.
El trio castellonenc Yei Yi & Co, obrirà el festival el divendres 22, a les 19.30 hores al Casino. El mateix enclavament
acollirà a les 23.00 hores l'actuació de Kontxi Lorente Trío, "un grup liderat per una dona al piano, que cada dia compta
amb més prestigi en el sector i que presentarà el seu nou treball", indica Colonques.
El dissabte, a les 10.00 hores, s'oferirà un taller gratuït a càrrec de Chema Peñalver, sota el títol Jazz per a tots els vents,
que comptarà amb la col·laboració de la Unió Musical la Lira i al que seguirà ja a la vesprada una performance a la plaça
Major. La vesprada l'obrirà el trio d'Hèctor Tirado & The Flatmates. "Parlem d'un trio excel·lent, amb guitarrista i un
baixista de la nostra ciutat i un dels grans a la bateria, com és Tico Porcar", apunta Colonques, qui destaca la fusió
d'estils del grup. A la nit, el Casino serà escenari de la posada en escena del nou projecte del saxofonista Ramón Cardo &
The Nyora Boppers. "És una actuació que els amants del jazz no es poden perdre, ja que parlem d'un gegant de la música
que, a més, s'envolta de noves generacions molt potents en l'àmbit", assenyala.
http://vila-real.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 19 June, 2018, 15:34

Vila-real.com: el portal de Vila-real (Villarreal) en Internet

El diumenge al matí arriba una nova oportunitat per a gaudir del jazz, en aquest cas, dirigit a un públic familiar, de la mà
de Sedajazz Kids Band, que eixiran a l'escenari a les 12.00 hores. Tancarà el festival el quintet d'Ester Andújar, amb el
repertori De cançons i de llunes, a partir de les 19.30 hores. "El Casino tornarà a convertir-se durant tot un cap de setmana
en un improvisat club de jazz amb denominació d'origen valencià", afirmen Colonques i Pérez, que animen a tots els veïns
a "gaudir de la bona música".
Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43937&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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