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#HistòriesdelDixie

NAL
INTERNACIO
25è FESTIVAL
TARRAGONA
DIXIELAND DE

Un viatge a l’origen del Dixieland i a la història del festival
El Festival Internacional Dixieland de Tarragona arriba aquest any
a la XXV edició, prenent el gènere que dona nom al festival com
a eix vertebrador, aprofundint en la seva trajectòria i recordant
la seva història, les històries de tots els que hi hem participat
d’una manera o altra durant aquestes XXV edicions, les nostres
#HistòriesdelDixie en definitiva com diu el nostre eslògan
d’enguany.
Amb un esperit clarament renovat i renovador, el festival torna
a tenir els diferents espais del Teatre Metropol i el carrer com
a escenaris principals, i vol fer-ne el públic cada cop més
protagonista.
Les diverses activitats del programa han estat pensades, d’una
banda, per acostar la música, el jazz i el caràcter lúdic del
Dixieland a un públic transversal amb una gamma molt àmplia
d’edats, procedències i hàbits de consum cultural, i, d’altra banda,
perquè les seguidores i seguidors del Dixieland puguin aprofundir
en la història del gènere i conèixer millor el context social i els
factors que van donar origen a aquesta música.
A més dels concerts, activitats de ball, exposicions, concursos
fotogràfics i classes obertes, el programa inclou xerrades i
documentals essencials per entendre la creació del Dixieland, el
perquè del jazz com a expressió artística i el seu valor als segles
XX i XXI.
Biblioteques, mercats, bars, terrasses, restaurants, clubs, teatres,
locals d’entitats culturals, sales de concerts, places, parcs i
carrers de la ciutat s’ompliran amb l’alegria i la vitalitat d’aquest
gènere del 25 al 30 d’abril, i en l’última jornada se sumaran a les
celebracions del Dia Internacional del Jazz que es fan arreu del
món.
El bon temps i el millor jazz arriben de nou a Tarragona per poder
celebrar aquests vint-i-cinc anys a ritme de Dixieland. Fem tots i
totes que sigui una gran festa!
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ACTES
PREVIS
Diumenge
31 de març
19 h. Auditori Diputació
C. Pere Martell, 2
Cinema VO: Andrea Motis.
The Quiet Trumpet
De Ramon Tort (2017)

cantant i compositora, que ha
crescut de la mà del professor
de música Joan Chamorro, i
que sempre ha viscut per la
música, sense pensar en la
fama ni l’èxit, els quals ha pogut entreveure des dels seus
inicis en el món de la música,
quan tenia tretze anys. VOS
Preu: 6 €
Venda d’entrades: 30 minuts
abans de la projecció al mateix
espai
Organitzen: Anima’t Serveis
Culturals i Fundació Catalunya
- La Pedrera

divendres
19 d’abril
21 h. Bar 12 Topos
C. Apodaca, 3
Concert de Laz.Arte Trio
Organitza: Bar 12 Topos
Preu: taquilla inversa

dimecres
24 d’abril
Andrea Motis és una artista excepcional que omple auditoris
amb l’afany de no cridar gaire
l’atenció. Aquest documental
mostra una història íntima de
creixement d’aquesta jove
i prometedora trompetista,

21.30 h. Pizzeria Da Nicola
C. Comte de Rius, 11
Sopar Dixie amb Raül Cid
Organitza: Pizzeria Da Nicola

Actes previs
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INICI DEL
festival
DIJOUS
25 D’ABRIL

2n Concurs Fotogràfic
#DixieCaraB
Bandera Negra organitza el
concurs fotogràfic #DixieCaraB per seleccionar les
millors imatges fetes durant el
Festival Dixieland. De totes les
fotografies presentades, se’n
seleccionaran vint finalistes,
que formaran part d’una exposició durant el mes d’octubre
al Teatre Tarragona. El concurs
premiarà la primera i la segona
millor imatge amb 200 € i
100 €, respectivament, escollides per un jurat de fotògrafs
professionals. En el marc del
concurs es farà una sortida
fotogràfica el 27 d’abril al matí.
El veredicte es farà públic el 22
de juny a l’Antic Ajuntament, c.
Major, 41
Més informació i inscripcions:
http://banderanegra.org
Organitza: Associació Bandera
Negra
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Actes previs

18.30 h. Teatre El Magatzem Cooperativa Obrera
C. Reding, 14
Inauguració de l’exposició
“25è aniversari del Festival
Dixieland de Tarragona” a
través dels seus cartells i
programes.
Exposició de tots els cartells
del Festival Internacional
Dixieland de Tarragona l’any
de la celebració del seu 25è
aniversari. Un homenatge al
Festival, un recorregut històric
a través de la imatge gràfica
representada als seus cartells
i als seus programes, que ens
permet entendre la seva evolució des del naixement fins a
l’edició actual.
Organitzen: Cooperativa Obrera i Biblioteca-Hemeroteca de
Tarragona

19 h. Rambla Nova (davant
del Teatre Metropol)
INAUGURACIÓ
DEL FESTIVAL
Doc Scanlon’s Cool Cats
Quartet + Tgn Swing
Donem la benvinguda a la
25a edició del Festival com es
mereix, amb música i ball. Doc
Scanlon’s Cool Cats Quartet i
Tgn Swing fan les delícies dels
cada vegada més aficionats
al lindy-hop. Que no pari la
música!
Organitza: Ajuntament de
Tarragona
Col·labora: Tgn Swing
20.30 h. Restaurant Tabularium
Pl. del Fòrum, 6
Jazz fusió amb Laz.Arte Trio
Organitza: Tabularium
21 h. El Vergel
Veggie Restaurant
C. Major, 11-13
Reset & Diàfan, amb Conrad
Setó i Roger Conesa
Organitza: El Vergel Veggie
Restaurant
21 h. Restaurant Octopussy
C. Trafalgar, 5 (el Serrallo)
Sopar blues i jazz swing amb
Noémie Delavennat i White
Boy White
Organitza: Amupro

21.30 h. Bar Teatre Metropol
Rambla Nova, 46
Dixie Club amb Doc Scanlon’s
Cool Cats Quartet

Un novaiorquès, un rus i
dos catalans formen aquest
quartet de hot jazz, swing, New
Orleans i jump blues, estils
que fan les delícies dels cada
vegada més aficionats al lindyhop. Doc Scanlon i els seus
Cool Cats és una de les formacions que interpreta millor
el jazz clàssic. Per a l’ocasió, el
Doc ha reunit alguns dels millors músics de l’escena swing
de Catalunya. Jazz tradicional i
el millor dixieland de principis
del segle xx per a les cames
més neguitoses.
Doc Scanlon: contrabaix, veu i
direcció musical / Mikha Violin:
banjo, veu/ Juli Aymí: clarinet
/ Oscar Font: trombó
Organitza: Ajuntament de
Tarragona

Dijous 25 d’abril
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21.30 h. Pizzeria Da Nicola
C. Comte de Rius, 11
Sopar Dixie amb Raül Cid
Organitza: Pizzeria Da Nicola
21.30 h. Vestíbul Teatre
Metropol
Rambla Nova, 46
Dixie & Rol. Juga amb el jazz!
El Club Diògenes Tarragona
proposa gaudir de la música
dixie dins d’una experiència
lúdica i narrativa com són els
jocs de rol. Els seus membres
ofereixen als participants ser
els protagonistes d’una història
en què la música dels grups
que participen en el Festival
n’esdevindrà la banda sonora,
en alguns moments sonant
de fons i en d’altres com a
eix d’una escena narrativa.
Aquestes narracions tindran
com a teló de fons el jazz
o Nova Orleans i gèneres
narratius d’investigació i terror
sobrenatural o de la mitologia
del famós escriptor H. P. Lovecraft. Els sistemes de joc que
es faran servir són La Llamada
de Cthulhu, Vampiro 5a Edició i
Savage Worlds Deadlands Noir.
Preu: gratuït, amb aforament
limitat (inscripcions a clubdiogenestarragona@gmail.com)
Organitza: Club Diògenes
Tarragona
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22 h. Cafè La Cantonada
C. Fortuny, 23
La Jamtonada amb
Xavi de la Salud
Preu: 5 €
Organitza: Cafè La Cantonada

divendres
26 D’ABRIL
Del 26 al 30 d’abril
Biblioteca Pública
C. Fortuny, 30
Exposició de discos
“25 anys de DIT”.
La Biblioteca Pública té un fons
especialitzat en música dixieland. Forma part del llegat del
Festival dipositat al seu fons
perquè estigui a l’abast de tothom. En aquesta 25a edició us
ha seleccionat 25 discos que
han estat rellevants al llarg del
Festival. Aneu a la Biblioteca i
descobriu-los!
Organitza: Biblioteca Pública
10.30 h. Capsa de Música
C. Vidal i Barraquer,
s/n (bloc M1)
Dixie & Escoles
amb Mèmp i Sto SOLC
L’escola d’educació especial
SOLC és un centre de teràpia
ocupacional per als nois i
noies que no poden desenvolupar una tasca laboral.
Els seus objectius són el

Dijous 25 d’abril / Divendres 26 d’abril

desenvolupament de les
habilitats personals dels
usuaris i la seva transició a
la vida adulta, a més de la
seva relació amb l’entorn i la
integració social.
Organitza: Associació de
Músics de Tarragona
17 h. Des de la Rambla Nova
fins a la pl. Corsini
Dixie al carrer amb Tonetty &
The Farsants of Suing
Els Tonetty neixen de la tradició de la música dixieland per
ser tocada al carrer de manera
itinerant. Partint d’una arrel
dixie, al seu repertori també hi
trobarem clàssics del swing,
el rock o el pop. I The Farsants
of Suing són un col·lectiu de
músics en què mai estem
segurs del que ens trobarem:
potser una tuba, un banjo i una
trompeta, potser un acordió,
un contrabaix i percussió,
potser una veu cantant, un violí
i dos saxos…
Itinerari: Rambla Nova - trams
Teresianes i Banc d’Espanya,
c. Colom, c. Reding, c. Lleida i
pl. Corsini
Organitza: Ajuntament de
Tarragona
18 h. Cocteleria Fros
Rambla Nova, 92
Laz.Arte Trio
Organitza: Cocteleria Fros

19 h. Pl. del Rei
Dixie & Swing a la fresca
amb Stromboli Jazz Trio
Organitzen: La Gelateria, Restaurant Antic i El Champanyet
20 h. Ateneu de Tarragona
C. Sant Magí, 4
Josué Garcia & The Spejos
Dixieland Quartet
Preu: 5 €
Organitza: Ateneu de Tarragona
20.30 h. Bar 12 Topos
C. Apodaca, 3
Concert de Pau Mainé Trio

Pau Mainé Trio és un nou projecte, format per estudiants de
jazz a Barcelona, que ofereix
un repertori de composicions
pròpies, peces inspirades en la
tradició jazzística i estàndards
d’aquest gènere musical i
la bossa nova. Pau Mainé,
guitarra / Joan Torné, bateria
/ Pablo Martín, saxo tenor /
Hector Tejedo, baix
Preu: taquilla inversa
Organitza: Bar 12 Topos

Divendres 26 d’abril
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21 h. Teatre Metropol
Rambla Nova, 46
Lucien Barbarin & New
Orleans Jazz Tradition

/ Pau Casares, clarinet / Dani
Alonso, trombó i trompeta /
Erwyn Seerutton, banjo / Marc
Martín, piano / Albert Martínez,
contrabaix / Jean Pierre Derouard, bateria
Preu: gratuït, amb invitació
(recollida d’invitacions a partir
del 3 d’abril, a les taquilles del
Teatre Tarragona)
Organitza: Ajuntament de
Tarragona
21 h. El Solet
C. Fortuny, 15
Sopar blues i jazz swing
amb White Boy White
i Noémie Delavennat
Organitza: Amupro

Lucien Barbarin és una de les
figures més importants i un
dels millors trombonistes de
jazz tradicional de l’actualitat.
Nebot del llegendari bateria
Paul Barbarin i cosí del mític
guitarrista Danny Barker, forma
part d’una de les famílies que
han donat forma al jazz des de
les primeres arrels. Representa el millor d’una tradició
musical contínua, una tradició
que segueix prosperant en
mans de la seva mestria
musical. Les seves poderoses
interpretacions capturen el
subtil contrast de l’elegància i
l’humor, que són el cor del jazz
tradicional de Nova Orleans.
Lucien Barbarin, trombó i veu
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Divendres 26 d’abril

21 h. Espai Jove Kesse
C. Sant Antoni M. Claret, 12-14
Concert i ball de swing
amb ContraJazz Band

L’Espai Jove Kesse torna a acollir enguany un concert i ball de
swing, de la mà de TGN Swing.
ContraJazz Band és un quartet

(veu, guitarra, contrabaix i
bateria) amb membres procedents del Bages i el Moianès.
A ritme de swing, interpreten
estàndards del jazz i altres
composicions més modernes.
Organitza: Tarragona Jove
Col·labora: Associació TGN
Swing

22 h. Txoko Restaurant
C. August, 34
Sopar Dixie & Swing
amb Raül Cid
Organitza: Txoko Restaurant
22.30 h. Bar Teatre Metropol
Rambla Nova, 46
Professor Cunningham
& His Old School

21.30 h. Pizzeria Da Nicola
C. Comte de Rius, 11
Sopar Dixie amb
Duet Arrabiata
Organitza: Pizzeria Da Nicola
22 h. Teatre El Magatzem Cooperativa Obrera
C. Reding, 14
Concert: 5è aniversari
de la Jove Tgn Big Band
Amb motiu de la celebració del
seu 5è aniversari, la Jove Tgn
Big Band presenta un treball
musical amb temes de Stevie
Wonder, amb arranjaments
propis escrits per Jordi Griso.
Preu: 10 € (anticipada) / 12 €
(taquilla) / 6 € (socis COT)
Venda d’entrades: www.cooperativaobrera.cat i una hora
abans al mateix local
Organitza: Cooperativa Obrera
22 h. Cafè La Cantonada
C. Fortuny, 23
The Soulman Quartet
Preu: 5 €
Organitza: Cafè La Cantonada

Professor Cunningham & His Old
School és un dels grups més
sol·licitats de l’escena internacional de swing, amb presència en
grans esdeveniments i festivals
d’arreu del món. Aquesta guardonada orquestra és originària
de Nova York, però interpreten
un ampli repertori profundament arrelat en la tradició de
Nova Orleans. Podrem escoltar
cançons des dels començaments del jazz i del R&B, com
Sidney Bechet, Fats Waller i Fats
Domino. Una cita imprescindible
tant si els coneixeu com si no
sabeu qui són.
Organitza: Ajuntament de
Tarragona

Divendres 26 d’abril
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22.30 h. Sala Zero
C. Sant Magí, 12
TGN Soul City: Concert amb
Koko-Jean & The Tonics

Koko-Jean, una de les millors
cantants de soul del panorama
actual, ha decidit emprendre
un nou camí acompanyada
de Dani Baraldés i Anton Jarl,
membres de Los Mambo
Jambo. Ara mateix són una de
les bandes més aclamades
de l’escena barcelonina, una
bomba plena de soul, ritme i
groove.
Preu: 10 € (anticipada) / 12 €
(taquilla)
Abonament tres concerts TGN
Soul City: 22 € exclusivament a
Entradium.com
Venda d’entrades: Botigues de
discos de Tarragona i Reus i a
Entradium.com
Organitzen: Vòrtex i Sala Zero
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23.15 h. Biblioteca Pública
C. Fortuny, 30
Tonetty & The Farsants of
Suing. Cloenda de la VII
Revetlla de Sant Jordi
Els Tonetty tanquen les
activitats que s’han organitzat
durant tot el dia a la Biblioteca
Pública amb motiu de Sant
Jordi. Si voleu conèixer tota
la programació, consulteu la
web de la Biblioteca. Val molt
la pena.
Organitzen: Ajuntament de
Tarragona i Biblioteca Pública
23.30 h. Bar Teatre Metropol
Rambla Nova, 46
Professor Cunningham
& His Old School
Segona oportunitat per
gaudir de la música d’aquesta
formació.
Organitza: Ajuntament de
Tarragona

dissabte
27 d’abril
8.30 h. Bar Cortijo
C. Rebolledo, 27
Dixie & Callos:
The Feo’s Experience
Esmorzar musical amenitzat
amb The Feo’s Experience i la
tripa del Bar Cortijo.
Organitza: Bar Cortijo

Divendres 26 d’abril / Dissabte 27 d’abril

9.30 h. Bar Petit Tàrraco
C. Baró de les Quatre Torres, 1
Dixie & Breakfast:
Stromboli Jazz Trio
Organitza: Bar Petit Tàrraco
11 h. Artis Tarragona
Escola de Dansa
C. López Peláez, 9
Classe oberta de claqué
per a nens i nenes
Aprèn els primers passos i
construeix-te les teves sabates
de claqué.
Organitzen: MTtap Claqué i
Artis Escola de Dansa
12 h. Des de la pl. del Rei
a la pl. Corsini
Dixie al carrer amb Pixi Dixi

La banda pionera i més versàtil
del Camp de Tarragona tornarà
a actuar al nostre Festival, com
ha fet des dels seus orígens.
Itinerari: pl. del Rei, c. Santa
Anna, pl. Fòrum, c. Merceria, c.
Major, baixada Misericòrdia, pl.
de la Font, c. Comte de Rius,
Rambla Nova i pl. Corsini

12 h. Teatre El Magatzem Cooperativa Obrera
C. Fortuny, 23
All of swing:
“La traça del swing”
+ Classe oberta ball Dixie
Una xerrada que ens permetrà
conèixer a fons el swing i fer un
recorregut per la història del jazz
clàssic, a càrrec de Martí Segalàs,
gran aficionat al jazz, que va ser
el president de l’associació BCNswing els anys 2001, 2007 i 2008.
Immediatament després, us hem
preparat un tastet ràpid dels tres
balls essencials del dixie
13 h. Lindy-hop un ball social
en parella, divertit , dinàmic i
alegre.
13.30 h. Blues un ball social
més tranquil, creatiu i relaxat.
14 h. Jazzteps un ball individual també social, molt divertit
i dinàmic.
Organitzen: Cooperativa Obrera i Escola Swing is in the Air
12 h. Artis Tarragona
Escola de Dansa
C. López Peláez, 9
Classe oberta de claqué
per a adults
Adreçada a totes les persones
que tinguin ganes de provar
aquest tipus de ball. Tan sols
cal portar sabates còmodes i
ganes d’aprendre.
Organitzen: MTtap Claqué i
Artis Escola de Dansa

Dissabte 27 d’abril
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12 h. Bar La Pepita
Pl. Verdaguer, 8
Vermut dixie amb
The Soulman Quartet
Organitza: Bar La Pepita
12 h. Biblioteca Pública
C. Fortuny, 30
Blues per a infants:
Delta, amb Mark Duffy
i Alfons Expósito
Delta és un espectacle didàctic que pretén apropar els més
petits al món de la música
mitjançant el blues, i que
potser farà que els adults també aprenguin alguna coseta
de l’estil musical més influent
en la música contemporània.
Us convidem a fer un viatge
musical pel segle XX! Edat
recomanada: entre 4 i 12 anys.
Organitza: Biblioteca Pública
12 h. Pl. del Fòrum
Inici de la sortida fotogràfica
del 2n Concurs Fotogràfic
#DixieCaraB
Més informació i inscripcions:
http://banderanegra.org
Organitza: Associació Bandera
Negra
12 h. Restaurant Casa Balcells
Pla de la Seu, 5
Vermut dixie amb
Stromboli Jazz Band
Organitza: Restaurant Casa
Balcells
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Dissabte 27 d’abril

13 h. Restaurant La Morada
C. Natzaret, 14
Concert country/jazz
amb Bright
Organitza: Restaurant La Morada
18.30 h. Ateneu de Tarragona
C. Sant Magí, 4
Stromboli Jazz Band
Preu: 5 €
Organitza: Ateneu de Tarragona
18.30 h. Capsa de Música
C. Vidal i Barraquer, s/n (bloc M1)
Connexions Trio
El saxofonista tarragoní Xavier
Pié ens presenta el seu projecte Connexions Trio, basat
en l’àlbum Connexions, un
treball que representa un salt
endavant en la recerca d’un
so propi, més contundent,
que alterna el protagonisme
dels instruments amb acurats
arranjaments, i que no deixa a
ningú indiferent.
Xavier Pié, saxo / Paco Montañés, percussió i bateria /
MACC, guitarra i efectes
Preu: 5 €
Organitza: Associació
de Músics de Tarragona
18.30 h. Pl. Verdaguer
Mostra de claqué al carrer
Organitzen: MTtap Claqué i
Artis Escola de Dansa
Mostra de claqué amb balla-

rins de totes les edats. El públic també hi podrà participar.
Acabarem la mostra ballant
tots shim sham.
19 h. Pl. Corsini
Ball amb TGN Swing
Organitza: TGN swing
19.30 h. Pl. Corsini
Classe oberta de lindy-hop
Organitza: TGN swing
20.30 h. Pl. Corsini
Batalla de bandes: Sugar
Push Street Band i Moby Dixie

any estrena un nou emplaçament, amb l’objectiu de delectar l’oïda dels espectadors
i a procurar que ningú pugui
resistir-se a moure els peus.
Organitza: TGN Swing
20.30 h. Restaurant
Àpats Quattros
C. Sant Domènec, 2
Sopar amb Laz.Arte Trio
Organitza: Restaurant
Àpats Quattros
20.30 h. Restaurant El Complet
C. Natzaret, 7
Sopar amb Happy Dixie Trio
Organitza: Restaurant El Complet
21 h. Restaurant Cal Mano
C. Cós del Bou, 9
Sopar blues i jazz swing
amb White Boy White
i Tano Mozzafiato
Organitza: Amupro

Un any més TGN Swing ens
proposa una recreació de
l’ambient del mític Club Savoy
de Nova York, tant lúdic i
transversal. Simultàniament,
dues bandes jazz tradicional i
swing ‘enfrontades’ ma a ma, ,
instrument a instrument, nota a
nota. Vinguda des del
lleidatà ens arriba la Sugar
Push Street Band, i arribada
des del New Orleans del Vallés
la Moby Dixie.
La Batalla de bandes aquest

21.30 h. Pizzeria Da Nicola
C. Comte de Rius, 11
Sopar Dixie amb
Gorgonzola Duet
Organitza: Pizzeria Da Nicola
22 h. Restaurant
Palau del Baró
C. Santa Anna, 3
Sopar Dixie & Swing
amb Raül Cid
Organitza: Restaurant
Palau del Baró

Dissabte 27 d’abril
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22 h. Cafè La Cantonada
C. Fortuny, 23
Dats pel Blues
Preu: 5 €
Organitza: Cafè La Cantonada
22.30 h. Bar Teatre Metropol
Rambla Nova, 46
Professor Cunningham
& His Old School
Nova ocasió per gaudir dels
ritmes novaiorquesos del Professor Cunningham i els seus
alumnes.
Organitza: Ajuntament de
Tarragona
23 h. Sala Zero
C. Sant Magí, 12
TGN Soul City:
Concert amb The Limboos
The Limboos presenten Baia
(2019), el seu tercer àlbum en
cinc anys. Sota la producció
de Mike Mariconda, aquests
gallecs establerts a Madrid
abandonen els sons exòtics i
llatins dels inicis i s’acosten a un
rhythm’n’blues tòrrid que sembla agermanat amb el de Nick
Waterhouse. La seva música és
retro, càlida, elegant, té un ritme
irrefrenable i és la companya
ideal per a la nostra nit perfecta.
Preu: 10 € (anticipada) / 12 €
(taquilla)
Abonament tres concerts TGN
Soul City: 22 € exclusivament a
Entradium.com
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Venda d’entrades: Botigues de
discos de Tarragona i Reus i a
Entradium.com
Organitzen: Vòrtex i Sala Zero
23.30 h. Bar Teatre Metropol
Rambla Nova, 46
Professor Cunningham
& His Old School
Darrera actuació de la banda.
Imprescindible!
Organitza: Ajuntament de
Tarragona

DIUMENGE
28 D’ABRIL
12 h. Jardins de l’Amfiteatre
Pícnic Dixie amb Small River
Brass Band + DJ Poppy

Arriba un dels plats forts del
Festival. Enguany combinarem
la música de la DJ Poppy de
TGN Swing amb l’actuació dels
sempre sorprenents Small
River Brass Band, que ens
transportaran a altres mons,
potser legals o potser no…

Dissabte 27 d’abril / Diumenge 28 d’abril

12 h. DJ Poppy
12.30 h. Small River Prison Band
13.15 h. DJ Poppy
13.45 h. Small River Brass Band
14.30 h. DJ Poppy
Organitza: Ajuntament de
Tarragona
12 h. Teatre El Magatzem Cooperativa Obrera
C. Reding, 14
Espectacle familiar:
jazz, soul i rock & roll
Organitza: Cooperativa Obrera
12.30 h. Pl. Verdaguer
Concert vermut
amb la Big Band BUMT
Organitza: Nova Escola de
la Banda Unió Musical de
Tarragona
12.30 h. Restaurant Tabularium
Pl. Fòrum, 6
Jazz fusió amb Laz.Arte Trio
Organitza: Tabularium

19 h. Ateneu de Tarragona
C. Sant Magí, 4
The Blues Box
Grup integrat per músics de
la demarcació de Tarragona
procedents d’altres bandes
que van decidir unir-se amb
el propòsit de crear una nova
formació per fer blues, soul i
funky. Tots i cadascun d’ells
tenen experiència notòria
en el món de la música i no
els manca voluntat i il·lusió.
Escoltar la seva música ens
transporta a gaudir dels
clàssics d’antany, amb tonades
musicals que els fan únics.
Preu: 5 €
Organitza: Ateneu de Tarragona
20 h. Capsa de Música
C. Vidal i Barraquer, s/n (bloc M1)
Capsa i Dixie Jazz Club amb
Max Sunyer i Kitflus

14.30 h. Restaurant Cal Peter
C. Cós del Bou, 8
Dinar Dixie amb
Stromboli Jazz Duet
Organitza: Restaurant Cal Peter
17 h. C. Enrajolat
A les cinc: cafè, copa
i swing amb la Big Band
de l’Aula de Músics
Organitzen: Casal Sageta de
Foc i TGNSwing

Max Sunyer (guitarra) i Josep
Mas, Kitflus (piano) es coneixen
des del 1973, quan van formar
part de la banda que acompanyava el desaparegut Tony Ro-

Diumenge 28 d’abril
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nald. L’any 1974 formen Iceberg,
considerat un dels millors grups
de jazz-rock de la història musical del país. L’any 1981 es tornen
a trobar —juntament amb
Santi Arisa i Rafael Escoté— per
formar la mítica banda de jazzfusió Pegasus. En formació de
duo, interpreten temes propis i
estàndards del jazz.
Preu: 5 €
Organitza: Associació de
Músics de Tarragona
20 h. Cafè La Cantonada
C. Fortuny, 23
Xavi de la Salud Quartet
Preu: 5 €
Organitza: Cafè La Cantonada
21.30 h. El Vergel
Veggie Restaurant
C. Major, 11-13
Sopar Dixie & Swing
amb Raül Cid Duo
Organitza: El Vergel
Veggie Restaurant

DILLUNS
29 D’ABRIL
12 h. Des de la pl. Corsini
fins a la pl. de la Font
Dixie al carrer
amb Apocadixie
Cotton Pickers
Itinerari: pl. Corsini, Rambla
Nova, c. Comte de Rius, c.
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August i pl. Verdaguer

18.30 h. Biblioteca Pública
C. Fortuny, 30
Cinema. Projecció del documental L’origen del Jazz:
Nova Orleans i Dixie.
Projecció del primer capítol de
la sèrie documental Tot jazz,
amb la presència del seu creador, Jaume Tauler.
També presenta el programa de
ràdio Jazz it de Betevé.
Posteriorment, xerrada i col·loqui
sobre els “Orígens del jazz, una
mirada des de Catalunya”.
Organitzen: Ajuntament de
Tarragona i Biblioteca Pública
20 h. Cafè La Cantonada
C. Fortuny, 23
Frontera Azul
Preu: 5 €
Organitza: Cafè La Cantonada
21 h. El Vergel
Veggie Restaurant
C. Major, 11-13
Concert de piano
i veu amb Maria Arjona
i David Jiménez Duo
Organitza: El Vergel Veggie
Restaurant

Diumenge 28 d’abril / Dilluns 29 d’abril

dia
internacional
del jazz
DIMARTS
30 D’ABRIL
17 h. Des del c. Méndez
Núñez fins a la pl. Verdaguer
Dixie al carrer amb The Feo’s
The Feo’s Experience és un
quartet de jazz amb vocació
popular fundat a Tarragona
l’any 2008. Habitualment actuen al carrer i en petites sales,
on interpreten un repertori ampli desvergonyit, que transmet
energia als espectadors que
els segueixen.

Itinerari: c. Méndez Núñez,
Rambla Nova, c. August, c.
Comte de Rius i pl. Verdaguer

17 h. Capsa de Música
C. Vidal i Barraquer, s/n (bloc M1)
Capsa i Gent Gran Activa
Per celebrar el Dia Internacional del Jazz al Dixieland, tindrà
lloc una jornada de portes
obertes amb balls de swing
i jazz.
Organitza: Associació de
Músics de Tarragona
18 h. L’Espiga d’Or
C. Rovira i Virgili, 17
Berenar biodixie
amb Raül Cid Duo
Preu: 2 € (inclou berenar)
Organitza: L’Espiga d’Or
20.30 h. Restaurant Tabularium
Pl. Fòrum, 6
Jazz fusió amb Laz.Arte Trio
Organitza: Tabularium
21 h. Vestíbul Teatre Metropol
Rambla Nova, 46
Dixie & Rol. Juga amb el jazz!
Organitza: Club Diògenes
Tarragona
Preu: gratuït, amb aforament
limitat (inscripcions a clubdiogenestarragona@gmail.com)
22 h. Sala Zero
C. Sant Magí, 12
TGN Soul City: Concert
amb La Soul Machine
La Soul Machine és un
referent del soul, el funk i el
rhythm’n’blues a Catalunya.

Dimarts 30 d’abril
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Són més de quinze anys
tocant als escenaris els grans
èxits de la música negra, un
bagatge que ha permès a la
banda de Falset consolidar
una base musical, un groove
i un extens repertori de
clàssics als quals han donat el
seu toc personal.

Ara tornen al TGN Soul City
per presentar el seu segon
àlbum de temes propis,
Una nota a la nevera. Una
oportunitat per veure sobre
l’escenari músics de la talla
de Pau Terol (piano), Toni
Just (guitarra) o Carlos Brull
(bateria).
Preu: 8 € (anticipada) / 10 €
(taquilla)
Abonament tres concerts
TGN Soul City: 22 € exclusivament a Entradium.com
Venda d’entrades: Botigues
de discos de Tarragona i Reus
i a Entradium.com
Organitzen: Vòrtex i Sala Zero
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22.30 h. Teatre El Magatzem Cooperativa Obrera
C. Reding, 14
Concert: La Vella Dixieland
presenta 1917

L’any 1917 es va fer la primera
gravació de jazz de la història,
Tiger Rag, per l’Original Dixieland Jass Band, i per tant és
el referent més antic per als
músics que van començar a
tocar a finals del segle XX. Amb
aquest projecte, La Vella Dixieland vol retre un homenatge a
aquest fet que va suposar un
pas endavant per a la sonoritat
del jazz. La mítica banda torna
als seus orígens, el jazz més
tradicional, amb un repertori
que inclou temes de les llegendàries orquestres de Jelly Roll
Morton, Kid Ory, Sidney Bechet
o Louis Armstrong, recreant la
seva sonoritat original.
El concert finalitzarà a les
dotze de la nit amb una commemoració simbòlica al carrer
per a celebrar el centenari de
l’edifici de la Cooperativa.

Preu: 12 € (anticipada) / 14 €
(taquilla) / 7 € (socis COT)
Venda d’entrades: www.cooperativaobrera.cat i una hora
abans al mateix local
Organitza: Cooperativa Obrera
23 h. Xiquets del Serrallo
Moll de Costa
Concert amb
The Goliards Collective
+ Electro Swing Session
La banda barcelonina The
Goliards Collective ofereix una
proposta innovadora fusionant
els ritmes més ballables de
l’ska amb les més singulars i
genuïnes melodies del jazz.
La formació compta amb un
ampli i extens repertori de
versions dels clàssics més
representatius d’ambdós gèneres, aportant el seu toc personal a través d’arranjaments
de collita pròpia. Després del
concert, diversos punxadiscos locals oferiran una sessió
d’electroswing.
Organitza: Xiquets del Serrallo
23.30 h. Local de la Colla Jove
C. Cós del Bou, 23
Concert amb Enerjazzer
Jazz Band + jam session
Enerjazzer és un grup polonès
de jazz fundat el 2007 pel
trombonista Adam Solski.
Els membres del grup són
músics professionals amb

molts anys d’experiència en
la música de jazz i lleugera,
tant a Polònia com als altres
països europeus, asiàtics i els
Estats Units. El seu repertori
inclou projectes com Polacy
nie gęsi…, basat íntegrament en
música polonesa adaptada als
antics estils del jazz. El conjunt
ha participat en diversos festivals de jazz a Polònia, Txèquia
o Montenegro, i especialment
en totes les edicions del Polish
Happy Jazz Fest a la seva
ciutat natal de Gliwice.

Adam Solski, trombó /
Rafael Wojaczek, trompeta /
Kazimierz Szkutnik, clarinet i
saxofons / Wiesław Augustyn,
piano / Jędrzej Łaciak, baix
acústic / Grzegorz Gutowski,
bateria
En finalitzar, jam a la Jove per
acomiadar el Festival!
Organitzen: Ajuntament de
Tarragona i Associació Cultural
Catalanopolonesa
Col·laboren: Colla Jove Xiquets
de Tarragona i Associació
d’Amics de la Colla Jove

Dimarts 30 d’abril
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I A Més
A Més...
DIMECRES
1 DE MAIG
100 anys de l’edifici
de la Cooperativa Obrera
11 h. Cooperativa Obrera
C. Fortuny, 23
Què va passar el dia que
es va inaugurar l’edifici de la
Cooperativa Obrera el 1919?

més cotitzada per enregistrar
l’espectacularitat d’aquest
moment històric. Una animació
dinàmica i molt divertida,
amb música i ball en directe.
Només ens falta el públic per
acabar d’arrodonir la pel·lícula.
Us hi animeu?
D’11 a 20 h.
Cooperativa Obrera
C. Fortuny xamfrà Reding
Tot un dia de la festacelebració del centenari
de l’edifici de la COT
Música, dinar popular, jocs,
grafits...
Més informació a www.cotarraconense.cat
Organitza: Cooperativa Obrera
Col·labora: La Cantonada

PROPERAMENT
Vols saber què va passar
realment el dia que es va
inaugurar l’edifici de la Cooperativa Obrera? La Cia. Toc
de Gresca - Teatre de Carrer
ens transporta d’una manera
còmica a la Tarragona del
1919, on el president de la COT
contracta els serveis d’un prestigiós director i la seva actriu
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22 DE JUNY
12 h. Antic Ajuntament
C. Major, 47
Lliurament de premis
del concurs fotogràfic
#DixieCaraB
Organitza: Associació
Bandera Negra

Dimcres 1 de maig / Properament

15 de setembre
13 h. Jardins de l’Amfiteatre
Pícnic Dixie
amb Stromboli Jazz Band

Actuació programada
dins les festes de Santa Tecla
Organitza: Ajuntament de
Tarragona

Dani Baraldés i Anton Jarl
celebren els 10 anys de Los
Mambo Jambo damunt els
escenaris amb una proposta
insòlita i ambiciosa. Han triat
un repertori amb el que la
banda es sent plenament
identificada per reinterpretarlo, de forma inaudita, amb el
reforç de dotze musics. Així
doncs, al quartet habitual s’hi
afegeixen cinc saxos, una secció de sis metalls i una guitarra
addicional. Un arsenal sònic
com aquest només
pot desencadenar una hecatombe Jambofonica!

DE l’1 al 25
d’octubre
Vestíbul del Teatre Tarragona
Rambla Nova, 11
Exposició fotogràfica
25è Festival Dixieland
de Tarragona
Organitza: Associació
Bandera Negra

25 d’octubre

Concert previst a la temporada de tardor dels Teatres de
Tarragona. Entrades properament a la venda.

21 h. Teatre Tarragona
Rambla Nova, 11
Los Mambo Jambo Arkestra
Dani Nel.lo, Ivan Kovacevic,

Properament
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MÉS
informació
Tots els actes són gratuïts i
d’accés lliure, llevat d’aquells
en què s’indica el contrari.
Espais alternatius
en cas de pluja:
La inauguració del dijous 25
d’abril i les actuacions de Dixie
al carrer es farien a l’interior del
Teatre Metropol.
La Batalla de Bandes del
dissabte 27 i el Pícnic Dixie
del 28 es farien al vestíbul del
Teatre Tarragona.
Estigueu atents a les
xarxes del Festival per si es
produeixen altres canvis!
El Festival Dixieland
a la Biblioteca
A la Biblioteca i al blog http://
bptbloc.wordpress.com podeu
trobar una acurada selecció
de discos, llibres, pel·lícules i
documentals que us ajudaran
a aprofundir en l’apassionant
món del jazz.
Organitza: Biblioteca Pública
#HistòriesdelDixie
El Festival Dixieland està
d’aniversari. Enguany ja fa 25
edicions d’aquells primers
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Informació

concerts, balls, sopars i jams
sessions. Durant aquests
25 festivals hem viscut
molts moments especials,
únics i inoblidables. De ben
segur que tots i cadascú
de nosaltres podem
explicar-ne més d’un record,
alguna anècdota, una
vivència…, segur que tots
tenim les nostres pròpies
#HistòriesdelDixie!

Celebra amb nosaltres aquest
25è aniversari i comparteixne la teva experiència
personal a l’esdeveniment
que hem creat al Facebook
del Festival o a Twitter, amb
l’etiqueta #HistòriesdelDixie!
Ens interessa conèixer el teu
vincle amb el Festival al llarg
d’aquestes 25 edicions a partir
d’explicacions, fotografies i
vídeos i fer-ne una recopilació
de testimonis.
Entre els participants
sortejarem dues entrades
dobles pel concert de Los
Mambo Jambo Arkestra que
tindrà lloc el 25 d’octubre al
Teatre Tarragona.

L’APP del Dixie
Per portar tots els
actes del Festival
a la butxaca, l’Ajuntament
de Tarragona posa a
la teva disposició l’app
gratuïta TGN Agenda, que
t’ofereix el programa oficial
permanentment actualitzat.
Descarrega-te-la! I, si no tens
lloc al mòbil, també pots
consultar-los a https://agenda.
tarragona.cat.
El Dixie en línia
Si vols immediatesa, informació
en cas de pluja o l’última hora
dels actes, segueix-nos a les
xarxes! Des de la pàgina oficial
del Dixieland a Facebook
tindràs accés a imatges i
vídeos relacionats amb el
festival i al perfil de Twitter de
Tarragona Cultura t’informarem
de l’agenda del Festival i de la
darrera hora. D’altra banda, al
canal de YouTube de Tarragona
Cultura, podràs accedir a la
llista de reproducció del festival,
i a Spotify hi trobaràs llistes de
diversos estils musicals.
@DixieTGN
@TGNcultura
@TGNcultura
@DixielandTGN
Etiquetes oficials: #25DixieTGN
#HistòriesdelDixie
Nova web del DixieTGN:
https://dixieland.tarragona.cat

Les fotografies
Portada i P22: ©PepEscoda.
P3: Andrea Motis.
P4: Associació Bandera Negra
/ TGN Swing.
P5: Doc Scalon’s Cool Cats
Quartet.
p7: Pau Mainé Trio
P8: Lucien Barbarin & New
Orleans Jazz Tradition /
ContraJazz Band.
P9: Professor Cunningham &
His Old School.
P10: Koko-Jean & The Tonics.
P11: Pixi Dixi.
P13: Moby Dixie.
P14: Picnic Dixie.
P15. Max Sunyer i Kitflus.
P16: Apocadixie Cotton Pickers
P17: The Feo’s Experience.
P18. La Soul Machine / La
Vella Dixieland.
P19: Enerjazzer Jazz Band
P20: Cooperativa Obrera
P21 Stromboli Jazz Band /
Mambo Jambo Arkestra.
Els agraïments
El Festival Internacional de
Dixieland de Tarragona vol
agrair la col·laboració de les
entitats, els establiments i,
molt especialment, els grups
de Tarragona.
Disseny gràfic: Ana Gómez
Fotografia: ©PepEscoda
Edita: Ajuntament de Tarragona
D.L. T 358-2019
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Col·laboren:

Mitjans oficials:

