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Tarragona estrena un nou cicle de jazz l'any que
suprimeix el Dixieland
L'Estudi de Música impulsa un festival amb 25 concerts que compta amb el
suport de 30 patrocinadors i col·laboradors

La ciutat de Tarragona acollirà, entre el 12 i el 15 d'abril, el cicle 'Jazz amb l'Estudi',
una nova proposta impulsada per l'Estudi de Música coincidint amb la capitalitat de la
cultura catalana. El festival oferirà 25 concerts en un total de 21 espais de la ciutat i hi
participaran tant estudiants com músics professionals. El consistori considera que la
iniciativa és un exemple del nou model de gestió que vol impulsar, basat en donar
suport a les iniciatives de la societat civil i les entitats culturals. El certamen, que
compta amb el suport d'uns 30 patrocinadors i col·laboradors, s'estrena el mateix any
que l'Ajuntament ha decidit suspendre el Festival Internacional de Dixieland per la
crisi.

El festival oferirà un programa divers de
produccions professionals i d'estudiants de
música -com les quatre Big bands del propi
Estudi de Música-, de formacions grans i
petites, dirigides a tots els públics. Així, hi
haurà concerts en espais de format mitjà, en
teatres i espais més petits, en bars i
restaurants i a l'aire lliure. També s'han
programat concerts en escoles de la ciutat.
Entre les propostes del programa destaquen
les actuacions de la nova Stromboli Jazz Band,
i les dels Smalll River Dixie o la Pixie Dixie.

La intenció dels promotors de la iniciativa era
portar a terme el cicle amb mitja dotzena de
concerts al llarg d'un cap de setmana, però la programació ha anat creixent gràcies al suport de
més entitats, grups i establiments interessats a patrocinar l'esdeveniment. El cicle 'Jazz amb
l'Estudi' neix amb una vocació de continuïtat i vol promoure grups i formacions del territori.
Pràcticament la totalitat dels participants són músics del Camp i l'Ebre, i alguns de les
comarques barcelonines.

La tinent d'alcalde de Cultura, Carme Crespo, ha destacat que aquest és un clar exemple del
nou model de gestió que l'Ajuntament vol que sorgeixi de la capitalitat cultural de Tarragona.
"Normalment és l'Ajuntament qui promou els actes i les entitats que hi col·laboren, però aquí ha
estat a l'inrevés", ha destacat. El consistori participarà en l'organització del certamen cedint
espais municipals i personal.
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