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El folklore argentí clou la temporada
de la Jazz Cava
Ja estÃ disponible el programa de concerts de la Jazz Cava de Vic per al mes de juliol. Destaca
l'actuaciÃ³ del Trio MJC (27 de juliol), un trio argentÃ- que estÃ renovant el panorama del folklore
sud-americÃ , amb la incorporaciÃ³ del jazz i la mÃºsica moderna. Aquest concert tindrÃ un
component afegit ja que significarÃ el tancament de la temporada 2006-2007 a la Jazz Cava.
PROPERS CONCERTSMES DE JULIOL Divendres 13 JULIOL -23,00 h GratuïtJOSEP
TORELLÓ cantautorJAM DE PERLES versions Pearl JamJam de Perles és un reconeixement, un
tribut, a la banda Pearl Jam. Actualment en format acústic, vol fer arribar el vessant més tendre
d'un grup eminentment energètic que us aproxima als Pearl Jam més madurs. Dissabte 14 23,00 h Gratuït DIES IRAE DJ'SDijous 19 -22,30 h GratuïtTHE PAPA'S & THE MAMA'S cant
coralIMPRESENTABLES pop-rockOrganitza: IMAC VicDivendres 20 -23,00 h GratuïtESCENARI
OBERT jam session Dissabte 21 -23,000 h Gratuït DIES IRAE DJ'S Dijous 26 -22,00 h GratuïtFESTA
DE LA CAVA JOVE
Organitza: Punt Jove ESCENARI OBERTDivendres 27 -23,00 h GratuïtMARC
PUIGDOMÈNECH ‘DESPULLAT' cantautorRepertori de cançons pròpies amb una bona dosis
d'intimisme a més d'alguns moments més rítmics i amb cançons més de festa i de protesta. En
aquesta ocasió em despullo tant instrumentalment (veu i guitarra espanyola), com mostrant les
cançons més personals que pocs han escoltat ... Dissabte 28 -22,30 h 6 ?TRIO MJC folklore
argentíJorge Martínez, piano; Pablo Jaurena, bandoneón; Mauro Ciavattini, flauta i saxosAcabem la
temporada amb el concert excepcional d'un trio argentí que està renovant el panorama del folklore
sud-americà, amb la incorporació del jazz i la música moderna. Aprofitant que estan de gira pel
nostre país, us oferim l'oportunitat de descobrir aquesta formació que ja ha estat guardonada en
diversos festivals internacionals.
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