Neix el nou cicle Jazz amb l'Estudi, amb 25 concerts entre el 12 i el 15 d'abril
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ÚLTIMES NOTÍCIES
La venda de cotxes no remunta i al març va
tornar a caure un 11% a Tarragona
Rubén Pérez podrà jugar dissabte a la Nova
Creu Alta davant el Sabadell

Neix el nou cicle Jazz amb l'Estudi, amb 25 concerts entre
el 12 i el 15 d'abril
publicat el 28/03/2012 13:28 per Redacció Tarragona Ràdio

El cicle Jazz amb l’Estudi presenta 25 concerts, que es faran en múltiples espais de Tarragona entre el
12 i el 15 d’abril.

La Diputació aprova bestretes i subvencions
per ajudar als municipis a sortir del pou

Aquest certamen neix de la mà de l’Estudi de Música coincidint amb la capital cultural Tarragona 2012.

El Viver d'Empreses rebaixa un 28% les
tarifes per atreure nous emprenedors

La intenció inicial era fer un petit cicle amb cinc o sis concerts, però la iniciativa ha anat creixent a

La URV dissenya un qüestionari per prevenir
la diabetis de tipus 2

En el cicle hi participaran grups d’estudiants, com les Big bands de l’Estudi de Música, i també grups

Els Ocine les Gavarres remodelen la sala 3
amb pantalla de gran format i butaques VIP
El Nàstic en mans dels rivals

mesura que s’hi afegien noves formacions musicals, entitats i negocis disposats a col•laborar.
professionals. La majoria són de Tarragona i alguns de Barcelona. Entre els grups participants hi ha
alguns clàssics del festival de Dixieland, com l’Small River Dixie o la Pixie Dixie. També, algunes
formacions de nova creació com l’Stromboli Jazz Band.
Els concerts es faran en diferents restaurants i en sales com la Zero, la Vaqueria i els auditoris del
CaixaFòrum i Catalunya Caixa.

Tarragona es tenyeix de blau per celebrar el
dia internacional de l'autisme

La presidenta de l’Estudi de Música, Teresa Valls, es mostra satisfeta de la magnitud que ha assolit

El PP expressa els seus dubtes sobre la
supressió del festival de Dixieland

Es faran també sessions de jazz a les escoles. El concert inaugural serà divendres 13 d’abril a les vuit

Segons el PSC, més de 19.000 persones
esperen per ser operades a les sis comarques
tarragonines

aquest petit festival.
del vespre al CaixaFòrum. Hi actuaran Josep Maria Domènech Trio i Albert Carbonell.
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