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ACTIVITATS

Tardar a Lleida a ritme de jazz

Suspensions
d'actes culturals
dema divendres
a Lleida

La cantant nord-americana Karrin Allyson, una de les estrelles del festival Jazz
Tardor 2019 11 Del 7 al 29 de novembre, amb una dotzena de grups
J.B.

ILLEIDAI Des de fa v int-i-cinc
nnys, tnrdor és sioonimn de
jazz a Llcida. El festival Jazz
Tardor, organiu:at perla d iscogriifica i producto1·a Quadrant
Comer en coHabornció ambla
Paeria, arribM~ el mes q ue ve
puntual a la seua cita en la ed ició que f¡~ 26. L¡~ programació,
del? al29 de novembre, comptaril amb un cartell de figures
cncap¡;alat por In cnntnnt i pianista nord-americana Karrin
Allyson, una de les veus més
interessants de !'actual panorama jazzís lic internacional; així
com dos trompe! istes des1acats
d e !'escena europea con tempori\ ni a: e l franccs Stéphane
Belmondo i el rus Valery Po nomarev. El cartell inclourñ
13 concerts - un deis qunls a
Trcmp, a ciirrec de la Big Bond
d e Lleida-, a més d'una 11UISlerclass el 20 de novembre de
Valery Ponomarcv als Bucs del
Mercal de la Borde tn. Encaro
que la majoria deis concerts
tindron como escennri el Cafe del Teatro, la inaugurnció del
fes1iva 1 se celebrara a l'Auditori Enrie Gmnados amb una
singular fusió de música i acció
tcatml a carrec del batería Ramon Prats i el CoHectiu Free't
d 'improvisnció esccnico. A ltres cites de destacados de lo
programació del festival seran
les actuac ions del conlrabaixis1a Javier Moreno al copdavanl d'un quinlei presentan!
el seu projec1e novaiorques ln
Sides; la formació de jazz cli\ssic i d'estil ncw o rleans Sugor
Pus h S1rcet Band; el sextet de
jazz funk Naughty Pro(essor; i
e l grup Javier Juanco Quartet
& Pa1rícia McGill, amb un espectacle cre~t l'any passoten e l
more del centenari de Manuel
d e Pcdrolo. El fes1ival comptara també amb el can1autor
Vfctor Bocanegra i un conccrt
peral públic [amilior.

El CARTELL DEL XXVI JAZZ TARDOR
' El Tabú Suprem'
1 7 de novembn: Concert inaugural, fl Tabú Suprem, a drrec de
Ramon Prats & Col·lectiu Free't.
Auditor!, 21.00 h.

la cant•nt 1pl•nlst•

brl'ln Allyaon.

Karrin Allyson
1 8 d• novembr•: la canta nt
nord-amerlcana Karrl Allyson,
amb S nominacions a ls Grammy,
al capdavan1 d'un quartet. Cafl!
del Teatre. 22.30 h.
Blg Band de Lleida
1 8 d• novembre: Concert home-

natge a Woody Herman. la Lira
de Tremp. 22.30 h. La Big Band de
Lleida també portara aquest recital al Cale del Teatre de l leida el
29 de novembre (22.30 h).
Stéphane Belmondo
1 9 de novembre: El trompetista
trances actuara al Café del Teatre
acompanyat de Gonzalo del Val a
la bateria 1Manel Fortia al contrabaix (22.30 h).

Javier Moreno Grup
1 Valery Ponomarev
1 10 de nonmbro: In Sides, el pro- 1 16 de novembre: Homenatge a
jecte novaiorques de jazz con- 1 Art Blakey. Café del Teatre, 22.30.
temporani del conlrabaixista Javier Moreno a l capdavant d'un 1 'Biues for childre n'
quintet. Cale del Teat re, 20.00 h. j l 17 dt novembr•: Matinal familiar
amb el Capitán Corchea. Café del
1
SugarPush Street Band
l Teatre, 12.00 h.
1 1S d• novembrt: Swing, jazz
.
classic i d'estil neworleans ambla I 'Poes1es de Broadway'
formacl6 Sugar Pus\1 Street Band. 1 1 17 de nov.: Víctor Bocanegra liCafe del Teatre, 22.30 h.
! derant un quartet. Cate, 20.00.
La fo rmacló
Juan co

Quartet &
Patrfcla
McGIII.

1 Jam Session
1 1 22 dt novtmbre: Café del Teatre,

1 22.30 h.
1 Naughty Professor
1 1 23 de novtmbre: Sextet de jazz

funk. Café del Teatre, 22.30 h.

l

1 7emps de Pedrolo'

1 24 de novembrt: J. Juanco Quar1' tet & P. McGIII. Café Teatre, 20.00.

Club

'Cordes Grillades' amb el Quartet Brossa 1al
Botzina. Us presentem una amanida de
cordes amb pintures de molts colors, per
explicar una historia que va d'insectes,
ocells, amor i sobretot, molta música! A
partir de 3 anys. Preu 8€ (general}

SECiRE
www.segre.com/club

T~fon

Auditori, Llolja i Ca fe
del Teatre, entre altres
lllEIDAI La convocatoria pcr
dema divendres d'una vaga
genera 1 a Catalunya ha provocal una a llau de suspensions i ajomaments d 'nctivitats culturals a Llcida. Aild,
l'Audi1ori Enrie Granados
va anunciar que l'cspcctaclc De bauda a bcmda, de
l'orquestra de percussió Coetus, s'ajoma a l d ijous 28 de
novembre a la mateixa hora
(21.00). Servira la matcixa
ent rada; devolucions a 1aquilla o a través de difusioauditori@pacria .es si es van
comprar per internet. El concerl d'EI Consorcio a la Uotja
també es posposa, en aqucst
cas al15 de novcmbrc, arnb

TEATRE A BALAGUER

Balaguer trasiJada a
dissabte !'estrena del
dele teatral 'A Escena:
amb Jesús Agelet
entrad es valides pera aquesta nova data (devolucions a
través del mateix canal de
compra). El Cnfe del Teatre
va anuncia r la suspensi6 avui
dijous del muntalge del Col!cc tiu Free't ornb la poeta
Esther Xa rgny "perla seua
dific ultat de des pla~nr-se a
Lleida" i l'ajornamcnt a una
data encara per determinar
del c011cert de dem<'l Les can~ons de Bob Dylan, e n bencfici d'Opcn Arrns. Pcr !ascua
part, el CoJ.Iegi d'Arquitectes
larubé trasllada al divcndres
25 d'octubre la confe rencia
de Flo res & Prats A rquitectes en el marc de I'Arqu i1ectour Llcidn, que se celebrara
aques1 dissabtc. Així mateix,
Cervera va suspendre la programaci6 de In Vila del Llibre
de dernll divondres.

•CORDES GRILLADES• A L •AUDITORI
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ELS GUANYADORS ES PUBLICARAN A LA WEB 1
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FUNDACIÓ

11) ORFEO UEIDATA
www orfroUridati.c,lt

1

Truqueu al973248000
1dei•eu les vostres
dades. Fins al 22
d'octubre.

