Benvinguts a la vuitena edició de

l’ ESTIVAL DE JAZZ!
Igualada, del 9 al 24 d’octubre de 2020
En aquest any tant marcat en la vida de tots i en l’escena cultural, des de l’Estival de Jazz i el suport de
l’Ajuntament d’Igualada, volem apostar per seguir oferint a la ciutat una edició més de l’Estival. Enguany

celebrarem la vuitena edició, amb cinc actes, serà un festival curt però intens.
Durant el mes d’octubre, doncs, la ciutat d’Igualada es tornarà a moure a ritme de jazz amb la VUITENA
edició de l’Estival de Jazz, un festival que aposta per l’impuls de joves talents de l’escena catalana i omplir la
capital de l’Anoia d’activitats gratuïtes i per a tots els públics relacionades amb el món del jazz.
La programació de concerts i d’altres activitats es distribueixen entre els dies 9 i 24 d’octubre en diferents
espais de la ciutat amb la voluntat d’acostar el jazz a tot tipus de públic.
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OBJECTIUS


Acostar el jazz a tot tipus de públic des de diferents disciplines.



Descobrir nous espais de la ciutat



Consolidar la relació de la ciutat d’Igualada amb el jazz.



Seguir oferint oferta cultura en temps difícils.



L’edició del vuitè disc de la Carta Blanca de l’Estival de Jazz.

DADES


DIES: 9, 16, 23, 24 d’octubre, 2020



ESPAIS: Teatre de l’Ateneu, La Bastida, Teatre de l’Aurora, Sala Sita Murt



CARTELL: el cartell i la imatge de l’Estival d’enguany és obra de David Ymbernon
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La vuitena edició de l’Estival de Jazz se celebra a la tardor
Del 9 al 24 d’octubre tindrà lloc la vuitena edició de l’Estival de Jazz, que es portava celebrant cada mes de
juny a la ciutat d’Igualada. Aquest any l’Estival ha decidit posposar els seus actes a l’octubre, tot celebrant
una edició inèdita a la tardor. Serà un festival fet a mida per aquests temps complexes que estem vivint,
garantint totes les mesures de seguretat necessàries per fer que la cultura no s’aturi i el jazz no deixi de sonar
a Igualada. La cultura és segura.
El clàssic Carta Blanca donarà el tret de sortida el divendres 9 d’octubre a les 22h al Teatre de l’Aurora, aquest
any el protagonista serà el músic i compositor Àlex Cassanyes. Seguirà el dissabte 17 amb dues activitats: a
les 12h Masterclass de Bill McHenry a l’Escola Municipal de Música d’Igualada, i al vespre a les 20h una
proposta arriscada amb el saxofonista Bill McHenry, que ens oferirà un concert a solo en un espai ideal per
descobrir textures i noves sensacions, serà a l’Espai l’Adoberia (Carrer del Rec, 15). Seguirà el divendres 23 a
les 22h al teatre de l’Ateneu amb una estrena que ens portarà a submergir-nos en la tradició dels estàndards
jazzístics amb Carme Canela i el trio Doin’ The Thing. La cloenda de l’Estival serà el dissabte 24 a les 20h a La
Bastida del Rec amb una proposta totalment igualadina: el duet Gèls amb la col·laboració del guitarrista
Jaume Llombart.
Les entrades s’hauran de reservar i comprar prèviament per poder controlar els aforaments. Podreu trobar
més informació sobre els actes, així com també sobre la reserva i compra d’entrades a la pàgina web
www.estivaldejazz.cat o a les nostres xarxes socials.
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L’Estival de Jazz compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i el patrocini i col·laboració de l’Escola
Municipal de Música, Ultramagic, Òmnium Anoia, Plaggi, Supermas, Creagia, Teatre de l’Aurora, La Bastida,
Underpool.
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EL CARTELL de l’ESTIVAL és disseny de l’artista igualadí
DAVID YMBERNON
Des del primer any també donem Carta Blanca
a un artista diferent per tal de dissenyar la
imatge de la nova edició de l’Estival de Jazz.
Ens agrada descobrir artistes igualadins.
Igualada és rica en músics i artistes!

www.boekvisual.com/david-ymbernon
www.vimeo.com/davidymbernon
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PROGRAMA
CONCERT ITINERANT PER LA CIUTAT

Dss 27 juny

20h-22h Itinerant

-

CARTA BLANCA A…

Dv 9 octubre 22h

Teatre de l’Aurora

10 €

MASTERCLASS AMB BILL MCHENRY

Dss 17 oct

12h

Escola Municipal de
Música d’Igualada

10 €

BILL MCHENRY SOLO

Dss 17 oct

20h

Espai l’Adoberia
(C/ del Rec, 15)

Gratuït

CARME CANELA & A DOIN’ THE THING

Dv 23 oct

22h

Teatre de l’Ateneu

10€

GÈLS + JAUME LLOMBART

Dss 24 oct

20h

La Bastida

10€

ÀLEX CASSANYES
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L’ESTIVAL I LA COVID-19
LA CULTURA ÉS SEGURA
Des de l’Estival de Jazz treballem per tal que la cultura segueixi sent espai lliure de Covid-19 i sigui segura, tal i
com ha estat fins ara.
És per això que garantim les mesures necessàries adequades i vetllarem per tal que es duguin a terme en tot
moment durant els actes i espais del festival:
- Mantenir distància de seguretat
- Aforament limitat
- Ús de mascareta obligatori
- Posarem a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic
- Entrades amb seient pre-assignat
És aconsellable reservar entrada amb antelació per tal que poguem assignar seients prèviament .
Agraïm la vostra col·laboració i comprensió.
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www.estivaldejazz.cat

A LES XARXES
/estivaldejazz
@estivaldejazz
@estivaldejazz

@estivaldejazz
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PRE-ESTIVAL DE JAZZ

DISSABTE 27 DE JUNY
ITINERANT PELS CARRERS D’IGUALADA
20-22H

Vam oferir un concert itinerant per la ciutat amb músics que formen part de l’equip de Tocats de Jazz: Judit
Robles (veu), Xavi Plaza (saxo), Marc Mateu (teclats) i Guillem Arnedo (batería) per tal de mantenir viu l’Estival de
Jazz i anunciar que tornariem a l’octubre.
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PRE-ESTIVAL DE JAZZ
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CARTA BLANCA A...
ÀLEX CASSANYES

DIVENDRES 9 OCTUBRE
TEATRE DE L’AURORA
22h / 10 euros

El CARTA BLANCA és una producció pròpia de l’Estival de Jazz en col·laboració amb la discogràfica Underpool.
Aquest projecte és l’origen del festival: una producció pròpia que es genera a partir de la invitació a un músic a
crear un concert únic per a l’Estival de Jazz, que es registra i del qual se n’edita un disc.
D’aquest projecte, doncs, se n’edita un disc. Des de la primera edició ja en són set:
“Trabalenguas” d’ Ester Quevedo (2019)
“Carta Blanca” de Marc Cuevas (2018)
“Broken Line” de Santi de la Rubia (2017)
“Terror” de Txema Riera (2016)
“Kraken” de Toni Vaquer (2015)
“Epokhé” de Dani Comas (2014)
“Pandora” de Ramon Prats (2013)

Enguany donem Carta Blanca al músic i compositor Àlex Cassanyes.
L’any 2019, el projecte CARTA BLANCA va ser premiat amb el guardó “Al millor treball
discogràfic” de l’Associació de músics de Jazz i musica Moderna de Catalunya (AMJM).
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ÀLEX CASSANYES
(Capellades, Barcelona. 1982). Compositor i arranjador.

Guardonat internacionalment en quatre ocasions, Àlex
Cassanyes guanya el 1er premi al "Annual Young European
Bigband Composer Competition" a Copenhagen (2013) amb
l'obra After The Dawn. L'estiu de 2014 guanya el 1er premi al
"XXVII Concorso Internazionale de Composizione per
Orchestra Jazz" dins el marc del Festival de Jazz de Barga a
Itàlia, amb la peça Horizontal Balance. I també a finals de 2014,
guanya el 1er premi al concurs d'arranjaments del XXXVè
Festival Internacional de Jazz de Granada amb l'arranjament
de la popular catalana El Testament d'Amèlia. Recentment, el
passat 2019 va estar guardonat amb el 1er premi del “Esko
Linnavali Big Band Composition Competition” a Helsinki,
amb la seva peça El mal de Montano.
Actualment el seu projecte més rellevant és l'Àlex Cassanyes Big
Band Project. L'àlbum The Garden of Eden va veure la llum
el passat 2018. Actualment, la big band està col·laborant amb la
cantant Anna Roig amb el projecte “La Tendresse”, basada en la
cançó francesa i amb els arranjaments de l’Àlex.
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Llicenciat en composició per l’Escola Superior de Música de
Catalunya, recentment ha rebut classes de l’arranjador italià
Duccio Bertini, el compositor americà John Hollenbeck i el
compositor/arranjador alemany Florian Ross.
El 2017 va participar a Florida (EUA) com a ponent al simposi de
la ISJAC (International Society of Jazz Arrangers and
Composers), on la seva música va ser comentada per la
compositora de jazz americana Maria Schneider. També va
participar al simposium del 2019 realitzat a Greeley, CO (EUA).
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MASTERCLASS amb BILL MCHENRY

DISSABTE 17 OCTUBRE
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA IGUALADA
12h / 10 euros

Bill McHenry ens parlarà sobre la sonoritat de l’instrument i oferirà eines per a la improvisació i la
composició. Com desenvolupar idees melòdiques i harmòniques que ens puguin servir de recurs a
l’hora de fer un solo. Respondrà a totes les inquietuds que sorgeixin al voltant de la improvisació. El
podrem escoltar al concert que oferirà dintre la programació de l’Estival de Jazz d’Igualada el mateix
dissabte 17 d’octubre a l’Espai Adoberia (C/del Rec, 15) a les 20h amb el format de saxo sol. Saxofonista i compositor que viu entre Barcelona, Nova York i Maine. Ha gravat 7 àlbums com a líder i és conegut pels seus treballs juntament amb Andrew Cryille, Paul Motian, Eric revis, Guillermo Klein, Andrew
D’Angelo, Reid Anderson, Orrin Evans, John MbNeil, Ben Waltzer, Rebecca Martin, Duane Eubanks, Jamie Saft i Ethan Iverson. Els seus dos primers treballs per la discogràfica Sunnyside, “Roses” i “Ghost of
the Sun” són junt amb Paul Motian, Reid Anderson i Ben Monder. El 2012 el seu àlbum “La Peur du Vide “ va ser gravat al Village Vanguard juntament amb Orrin Evans, Eric Revis i Andrew Crylle. Juntament amb Eric Revis i RJ Miller ha gravat el seu últim disc per Fresh Sound New records, “Ben entrada
la nit”. www.billmchenry.com
Acte coorganitzat amb l’ECMMI
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BILL MCHENRY SOLO

DISSABTE 17 OCTUBRE
ESPAI L’ADOBERIA (CARRER DEL REC, 15)
20h / entrada gratuïta

Bill McHenry, saxofonista nord-americà establert a Barcelona des de fa anys, ens oferirà un
concert íntim a solo a un espai irrepetible on descobrirem sons i textures.
https://www.conservatoriliceu.es/es/professors/bill-mchenry/
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CARME CANELA & DOIN’ THE
THING

DIVENDRES 23 OCTUBRE
TEATRE DE L’ATENEU
22h / 10 euros

La cantant Carme Canela s'uneix al trio format per
Jose Carra (piano), Jose López (contrabaix) i Guillem Arnedo (batería), per submergir-se en la tradició dels estàndards jazzístics dels grans compositors A.J.Lerner, Porter, Strayhorn, Rodgers o Carmichael. El resultat de les seves quatre veus treballant en una mateixa direcció permet que cada cançó derivi en una història personal i amb vida propia.
Un projecte inèdit i únic, amb músics de renom en
l’escena del jazz, que tindrem oportunitat de
conèixer al Teatre de l’Ateneu.
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GÈLS + JAUME LLOMBART

DISSABTE 24 OCTUBRE
LA BASTIDA DEL REC
20h
/ 10 euros

El talent igualadí s’uneix per oferir-nos un concert íntim i ple
de textures i matisos. El duet Gèls són un pare i un fill dialogant més enllà del temps i dibuixant paisatges sonors que
evoquen un món millor. L’acompanyarà Jaume Llombart, guitarrista reconegut de l’escena jazzística.
El concert de cloenda de l'ESTIVAL serà una vetllada inèdita i
EXCLUSIVA amb una alineació 100% local. El duet paternofilial GÈLS portarà els seus paisatges sonors a La Bastida i
comptarà amb una col•laboració de luxe que evocarà les
màgiques vetllades del Hot Blues.
50 minuts ininterromputs de música que segur que ens faran
gaudir de valent.
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Contacte:

estivaljazz@gmail.com

Laia Carbonell

Web: www.estivaldejazz.cat

laiacarbu@gmail.com

Facebook: estivaldejazz

+ 34 665 920 589

Twitter: @estivaldejazz
Instagram: @estivaldejazz
Youtube: Estivaldejazz

Organitza:

19

