Figueres acollirà de l’11 al 13 de setembre
la 26a edició del Festival de Jazz
Organitzat per Joventuts Musicals de Figueres, l’esdeveniment celebrarà la seva 26a edició els
dies 11, 12 i 13 de setembre de 2020 en diferents espais emblemàtics de la ciutat, després
d’haver-se hagut de posposar el mes de maig passat.
El Festival de Jazz de Figueres, que fa més d’un quart de segle que facilita la promoció de joves músics del
país en aquest àmbit, a més de programar formacions consolidades tant de jazz com de blues, swing o
sons de fusió, ha presentat el cartell de l’edició número 26 amb l’objectiu, en paraules de la presidenta de
Joventuts Musicals de Figueres, Alba Albert, de “continuar apostant pel jazz al carrer i fomentant la cultura
segura”. Per aquest motiu, tots els concerts es faran amb reserva prèvia d’entrada i adaptats a les
mesures que estableixi la normativa.
D’altra banda, el director artístic del Festival, Dani Alonso, destaca la programació formada per “un
concert internacional i cinc propostes amb alguns dels més destacats artistes catalans d’aquesta música”.
Així, els caps de cartell seran les Jazz Ladies –que donaran el tret de sortida al Festival l’11 de setembre, a
les 21 h, a La Cate– i Professor Cunningham and His Old School –l’endemà, dia 12, també a les 21 h, a
l’Auditori Caputxins.
La resta de la programació serà de caràcter gratuït i a l’aire lliure, amb el Drop Collective –format per deu
músics del Conservatori del Liceu que fusionen la música jamaicana i el jazz a través d’un repertori
d’arranjaments originals–, el trompetista Ricard Gili i el clarinetista Oriol Romaní –que presentaran “Hot
Jazz Cats”–, Agustí Burriel –una de les veus més reconegudes i sol·licitades entre les formacions de swing i
blues del país– i Movin’ Wess –trio de guitarra, orgue Hammond i bateria, que tancarà el Festival.
Les entrades d’aquests concerts es podran adquirir a través del web www.jazzﬁgueres.com.

