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19è FESTIVAL INTERNACIONAL DIXIELAND TARRAGONA 2013
El festival s’amplia d’un a dos caps de setmana augmentant la seva oferta
nocturna i les activitats al carrer
L’Ajuntament de Tarragona, conjuntament amb l’Estudi de Música, presenta la 19a
edició del Festival Internacional Dixieland de Tarragona, un festival molt esperat i estimat a la nostra ciutat, tant pels grups musicals com pel públic en general. En aquesta
edició, una trentena de bandes, d’aquí i de fora, seran les protagonistes de prop duna
cinquantena d’actes, que, excepte els tres espectacles caps de cartell, seran gratuïts.
El Festival Dixieland és un festival abocat a la ciutadania. L’eix principal del seu programa està integrat per bandes locals, que són les que realment li donen forma i sentit,
i que compta amb moltes activitats de caire social i una gran participació de diferents
entitats de la ciutat. Aquesta edició es caracteritza pel tipus de formacions que hi participen i no tant, com passava en anteriors edicions, per un estil o corrent musical típic
del dixieland o del jazz en general. Veurem moltes bandes de gran format, amb la participació de més de sis big bands.
Enguany, el Dixieland comptarà amb un concert al Teatre Metropol amb tres big bands:
la Big Band de l’Estudi de Música, la Birband de les Terres de l’Ebre i la Big Band de
Músics del Vendrell. Al Teatre Tarragona tindrem el plaer d’escoltar els alumnes de Joan
Chamorro, que dirigirà la Sant Andreu Jazz Band, amb les veus d’Eva Fernández, Magalí Datzira i Andrea Motis, entre d’altres. Aquesta formació apadrinarà la nova TGN Big
Band, acompanyats pel gran Jordi LP, que aquest cop ens mostrarà la seva vessant com
a cantant. Finalment a l’Auditori Fundació Caixa Tarragona, podrem gaudir del concert
exquisit de Vicens Martin, que presentarà els Fruits Saborosos, poemes de Carner musicats amb uns arranjaments de Martin i la veu de Gemma Abrié, que faran les delícies
de tots els aficionats a aquest estil musical.
Com a novetat, el festival s’ha ampliat passant d’un a dos caps de setmana, de manera
que augmenta l’oferta nocturna i les activitats al carrer, com ara els vermuts. Una altra novetat d’enguany és la tornada del Festival al Francolí per celebrar el popular acte
familiar del Picnic Dixie, amb dos bandes de casa nostra, l’Small River Brass Band (que
aquest any presenten nou disc) i els veïns Pixi Dixi.
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Del 15 al 24 de març de 2013
DIVENDRES 15 DE MARÇ
VESPRES DIXIE
Ladies First / Catalunya
20.30 h
Conservatori de Tarragona / C. Cavallers 8
Gratuït
Ladies First neix a Barcelona l’any 2010 com a resultat
d’una barreja de diferents estils de música i cultures, ja
que els seus components venen de diferents països. Un
quartet refrescant, on s’uneixen el clàssic amb el modern, el tradicional amb l’innovador, envoltat tot d’una
gran sensibilitat femenina. Una manera d’interpretar els
clàssics de jazz, temes originals i cançons tradicionals
balcàniques, la majoria amb arranjaments propis. Per
descomptat, una proposta sòlida,interessant i agradable.

Cabiscol Jazz Quartet / Catalunya
21 h
Pub Groove / C. Cardenal Cervantes 4B
Gratuït
Cabiscol Jazz Quartet és la proposta de quatre joves (i no tan joves) músics amants del jazz. Aquest projecte comença dins l’àmbit
de la Birband de les terres de l’Ebre, i es reforça a cop de calçotada
i rostida en un mas que dóna nom a la formació. Música sense grans
pretensions,en un ambient d’amistat i bon rotllo, fent un petit tast
d’estàndards del jazz,música llatina i funk.
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
SOPARS DIXIE
Xwing / Suïssa
21.30 h
Restaurant Quim i Quima / C. de les Coques 1 bis
Organitza: Restaurant Quim i Quima
Gratuït
Aquests dos suissos residents a Tarragona, Norman i Tom, ens oferiran la música de Django Reinhardt y molts altres grans del Jazz
manouche.

En el Surco / Tarragona
21.30 h
Pizzeria Danicola / C. Compte de Rius 11
Organitza: Pizzeria Danicola
Gratuït

DIXIE GOLFA
Vigorous / Catalunya
23 h
Cafè Arts / C. Sant Domènec 12
Gratuït
El grup VIGOROUS liderat pel saxofonista Ariel Vigo, ens visita amb un objectiu molt definit: transmetre al públic una bona part del cabal d’idees que
genera la seva inspiració musical. Compta amb un so refinat i amb un swing
natural que posa al servei tant de composicions originals com de lectures
personals de clàssics del jazz.
Ens ofereixen una vetllada plena de bon swing, be bop, bossa, latin jazz,
barrejat amb un toc modern i una mica funky i groove.
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Del 15 al 24 de març de 2013
DISSABTE 16 DE MARÇ
ESMORZARS DIXIE
Xalecos Street Band / Catalunya
Xocolatada Popular amb passacarrers Dixie
11 h
Carrer Governador González tram C.Fortuny - Pl. Corsini
Gratuït

Inspirats en les street brass bands de New Orleans,
vuit músics de les nostres comarques ens ofereixen un repertori de dixieland, swing, funk i latin.
Música en directe, amb un groove molt personal, i
tan a prop que gairebé la podreu escoltar amb els
dits...

VERMUT DIXIE
The F.E.O.S Experience / Tarragona
13 h
Pl. de la Font
Organitza: Bar Melic i Cafeteria Quattros
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
The New Ragtime Band / Tarragona
13.30 h
Restaurant Hotel Imperial Tarraco
Gratuït
Aquests instruments permeten una gran mobilitat amb
la peculiaritat que la seva música sona perfectament
sense equip de so. Això permet treballar en llocs molt
diferents (bars musicals, esdeveniments diversos, cercaviles) arribant al públic molt fàcilment per oferir una
música de ragtime, jazz tradicional, dixie, directa... molt
rítmica amb arranjaments propis i de l’època.
Gessamí Martin (violí), Camilo Rei (saxo alt i tenor),
Ivan Sáez (saxo baríton), Sergio Lazarte(banjo tenor)

VESPRES DIXIE
Small River Brass Band / Tarragona
Els tarragonins ens presenten el seu nou disc en aquest nou espai de la ciutat dedicat
exclusivament al Jazz.
20 h
Be Bop / Pl. Sedassos 2
Gratuït

La Small River Brass Band celebra el 15è
aniversari de la formació, presentant el
seu 2n disc “On the Mainline”, el contingut del qual reflecteix l’evolució musical dels seus membres durant aquests
anys, tant individualment com de forma
col·lectiva.

Amb la incorporació de dos nous components al grup, la banda ha avançat en la recerca d’un
so global més uniforme, amb més “empaque”, autoexigència i assumint nous riscos.
En definitiva, fan gaudir, desconnectar i l’acosten per un instant a la costa de Louisiana, on hom
pot meravellar-se de nou de la grandesa de la cultura afroamericana on va néixer el jazz.
Xavi de la Salud (trompeta i flugel), Emilio Cabello (clarinet i saxo tenor), Enrique Ordax (saxo
tenor i saxo baríton), Aureli Andrés (trombó), Toni Xisvert (tuba), Josep Campiña (caixa i percussions), Fernando García-Ramos (bombo i percussió) i Sergi Andreu (guitarra i banjo).
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Del 15 al 24 de març de 2013
DIXIE GOLFA
Acaricia’m el Morro / Catalunya
22.30 h
SALA ZERO / Carrer de Sant Magí 12
Gratuït
Jose Aladid (saxos), Àlex de Fluvià (guitarra), Jordi “Brother” Red
(guitarra), Mikal Salundru (teclat), Oriol Guitart (baix), Jordi X.
Blasco (bateria)

A començaments dels 90, Mikal Salundru i Àlex de Fluvià fundaren Acaricia’m el Morro, un grup
de funky que durant dos anys tocà el seu repertori pels locals de jazz de Barcelona, sobretot al
desaparegut Eixample. El grup reapareix al 2008, ara sota forma de sextet i amb un aire més
de fusió, conservant dos dels seus membres originals.
Acaricia’m el Morro va presentar el seu primer disc a la sala Jamboree de Barcelona el mes de
desembre de 2011. En aquest podem trobar una passejada musical a través d’una muntanya
russa que ens porta des dels ritmes funky i latin més rabiosos fins a les balades més tendres,
passant pel jazz i la samba, tot combinat en unes composicions pròpies que acaben creant un
repertori fresc, variat i d’allò més estimulant.

SOPARS DIXIE
Abril Torradas / Catalunya
22.30 h
Pizzeria Danicola / C. Compte de Rius 11
Gratuït
Abril Torradas, una jove i a la vegada experimentada veu de les nostres comarques, ens oferirà en aquesta ocasió, acompanyada al piano per Pere Torradas, un repertori de versions de diferents estils, tots
ells interpretats amb la seva veu tan característica i sorprenent.
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
Jasmine / Tarragona
22.30 h
Restaurant Quim i Quima / C. de les Coques 1 bis
Gratuït
Duo violí - saxo
Versions de clàssics del jazz (Sinatra, temes de bandes
sonores i bossa-nova), melodies clàssiques amb un toc de
jazz...
Gessamí Martin (violí) i Camilo Rey (saxo tenor)

DIXIE GOLFES
Small River Brass Band / Tarragona
Ens ofereixen un segon passi per escoltar les cançons del seu nou disc.
23.30 h
Be Bop / Pl. Sedassos 2
Gratuït
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Del 15 al 24 de març de 2013
DIUMENGE 17 DE MARÇ
PICNIC DIXIE
Small River Brass Band i Pixi Dixi / Tarragona
Després de l’èxit del 2011 tornem al Parc del Francolí a gaudir de la música en família
i amics. Hi haurà servei de bar i una Fideuada Popular.
12.30 h
Parc del Francolí (Zona Picnic)
Col·labora Fundació Onada
Gratuït
El 1994 neix la primera banda de dixieland del camp
de Tarragona, la Pixi Dixi Band. Dos anys més tard, el
1996, es van incorporar al programa del Festival Internacional de Dixieland de Tarragona, en el que han
participat any rere any.
Han participat al Festival Internacional de Blues de
Reus, al Festival internacional de Blues de Cazorla, al
Festival de Dixieland de la Corunya, al Festival de Jazz
de Menorca, al Festival de Jazz de Cantanhede (Portugal) i han aconseguit un tercer lloc al concurs Euro
Jazz Festival a Rueil-Malmaison (França)
Joel Cristià (trompeta), Joan Carles Bové (trombó), Cisco Olivé (clarinet), Carles Borràs (saxo),
Marc Torres (piano), Ton Solé (banjo), Nadia Roca (bateria) i Jordi Daroca (tuba).

TARDES DE DIXIE
Big Band de l’Estudi de Música, Big Band de les Terres de l’Ebre,
Big Band de l’Escola Músics del Vendrell
18 h
TEATRE METROPOL / Rambla nova, 46
Entrada 5 €
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
Big Band de l’Estudi de Música
La Big Band de l’Estudi de Música va ser creada
l’any 2008 per la necessitat de que els alumnes
adults de tots els nivells i edats, toquessin amb
diferents formacions i estils. Durant aquests
anys han realitzat diferents concerts dins la programación de l’escola i en diverses poblacions
de les comarques Tarragonines. Durant el curs
2011-2012 junt amb el treball per ampliar i millorar el repertori, van estrenar el musical “Tarragona - Reus, lluita per les ones”.

Big Band de l’Escola Músics del Vendrell
La Big Band de l´Escola Músics del Vendrell és
una orquestra de jazz formada per una vintena de músics, tots ells alumnes de l´esmentat
centre i d´edats molt variades (des dels “vinti-pocs” fins als “quasi-cinquanta”). Aquesta formació va començar a funcionar l´any 2005 i ha
tingut continuïtat participant any rere any en audicions a la pròpia escola, al Museu Deu i dins la
programació del Cicle de jazz de l´Auditori Pau
Casals.
La Big Band està integrada per saxos, clarinets, trompetes, trombons, piano, guitarra, baix,
bateria i percussió, la qual cosa assegura una sonoritat rica i contundent que no deixa indiferent
a l’audiència. El repertori és molt variat (sempre dintre de l’àmbit del jazz i la música moderna),
però sempre comprensible i amé. S’hi poden escoltar temes de swing, bossa, latin, reggae…. de
compositors com Henry Mancini, Herbie Hancock, Chuck Rio, Dean Sorenson, etc…
La direcció corre a càrrec de Víctor Verge, professor de saxo de l´escola Músics i Quim Nicolás,
professor de trompeta, col·labora des del faristol fent tasques de co-direcció.
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Del 15 al 24 de març de 2013
Birband
La Birband, la Big Band de les Terres de l’Ebre,
és producte de l’entusiasme d’un grup de músics
tant provinents de la música clàssica, com del
jazz, que el 2009 es van reunir amb la idea de
realitzar aquest projecte musical.
La idea de mantenir una orquestra, que ronda els
vint components, podria semblar desgavellada,
però val la pena aconseguir una banda estable i
capaç de mantenir (sense cap tipus d’ajuda oficial
ni privada) viva la tradició de les grans orquestres
de jazz.
El repertori de la banda ens convida a gaudir de l’espectacle del millor jazz. La Birband, formada per músics d’arreu de la província de Tarragona, compta en el seu extens i variat repertori
amb composicions i arranjaments a càrrec de grans mestres i velles glòries del Jazz, tals com,
George Gershwin, Henry Mancini, Tito Puente, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock,
Brian Setzer, Gordon Goodwin, Lalo Schifrin, Chick Corea, etc...

CONCERT-JAM
Xwing / Suïssa + artistes convidats
21.30 h
Cafè Metropol / Rambla Nova 46
Organitza: Cafè Metropol
Gratuït
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
DIJOUS 21 DE MARÇ
VESPRES DIXIE
Amadeu Casas / Catalunya
20.00 h
Teatre El Magatzem / c. de Reding 14
Gratuït
Nou treball discogràfic d’Amadeu Casas músic barceloní d’una dilatada trajectòria dins del terreny del blues i que ha participat en els
projectes més ambiciosos pel que fa a aquest estil a casa nostra
Matèria Orgànica es el cinquè disc de la seva trajectòria en solitari,
on explora l’univers propi a partir de les seves influències del Blues,
música de la qual n’és un destacat intèrpret i pioner a casa nostra.
L’àlbum està com diu ell mateix «influenciat per la música dels anys
40, a modus de petit homenatge, i en el que es noten les ganes de
passar-nos-ho bé».
Amadeu Casas - guitarra, lap steel, veu
Matias Miguez - baix
Toni Pagès - bateria, teclats

SOPARS DIXIE
Stromboli Jazz Duet / Tarragona
21.30 h
Restaurant Entrerambles, C / Sant Francesc 22
Organitza: Restaurant Entre rambles
Gratuït
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Del 15 al 24 de març de 2013
DIXIE GOLFA
Jam Session gestionada per Xavi de la Salud / Tarragona
Amb:
Xavi Torres (piano)
Jordi Mestres (contrabaix)
Fernando Garcia (bateria)
Xavi de la Salud (trompeta)
22.00 h
Sala Vaqueria / C. dels Rebolledo 11
Gratuït

DIVENDRES 22 DE MARÇ
VESPRES DIXIE
JOSEP MARIA DOMENECH / Tarragona
20.00 h
Caixaforum / Carrer Cristòfor Colom 2
Gratuït
Josep M. Domènech Quartet
“Recordant Carlos Cano”

El concert que ofereixen d’una banda és una aproximació al repertori
de la música de copla, i de l’altre un record a Carlos Cano, cantautor i
poeta andalús que va recuperar estils tradicionals andalusos relativament oblidats com la copla.
La seva versatilitat com a compositor, capaç d’escriure tangos, boleros,
rumbes..., unit a la qualitat i emotivitat dels seus textos, fan de Carlos
Cano un personatge destacat dins el panorama musical espanyol.
Josep M. Domènech ha versionat i arranjat aquestes cançons portantles al terreny del jazz amb formació de quartet amb el clarinetista
Emilio Cabello, el baixista Ramon Teixidó i Joan Rion a la bateria.

Emilio Cabello (clarinet), Josep M. Domènech (piano), Ramon Teixidó (baix), Joan Rion (bateria)
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
CONCERT-JAM
Jam Està bé amb Vicent Macian + Jorge Varela Trio
21 h
Cafè Metropol / Rambla Nova 46
7 € consumició obligatòria, reserves a lacuriosa.sc@gmail.com
Organitza: Cafè Metropol

Vicent Macian / Catalunya
Els seus començaments en el “jazz” parteixen del col · lectiu que promou el músic valencià
Francisco Blanco “Latino”, conegut en el panorama internacional per la seva big band “Sedajazz Big Band”, la qual comença com una escola-taller i arriba al terreny professional culminant
aquest amb la gravació i edició del CD “Nina Linda” (Lola records, 2001), en què Vicent Macián
participa com a membre de secció i solista en alguns temes. En dues ocasions, va participar en
formacions seleccionades per al cicle de concerts de la “INJUVE”, departament nacional destinat a la promoció de nous valors artístics, amb les formacions liderades per Albert Sanz “The
Jazz Trempessengers” i amb Alberto Sánchez Group. També participa en la gravació del primer
CD del guitarrista valencià Dani Flors (When Least expected, Fresh Sound records, 2000). En
aquest període de formació i consolidació rep classes magistrals de músics com Mark Turner,
Perico Sambeat, Mike Mossman, Mario Rossy, Jorge Rossy, Kurt Rosenwinkel entre els més
destacats, i participa en moltes de les millors formacions del panorama jazzístic espanyol, com
ara : Ramón Cardo Big Band, en la gravació titulada “Per llasta Banda” (IVM, 2002), amb el
bateria Marc Miralta, el pianista de Galícia Abe Rábade i la seva formació “Ghu Project”, i també
en els enregistraments de “Albert Sanz i els Onze Dits “(“ El Fabulador “, IVM, 2004), Amadeu
Adell Septet (“ Liles “, 2005), el guitarrista valencià Jaume Pedrós (“ Barri Alt “, Tendir Records,
2006) i amb Francisco Blanco (Llatí) al “Tribut a Jerry Mulligan” (IVM, 2006). Durant el 2005,
Vicent Macian participar en esdeveniments culturals que li han donat prestigi internacional, com
el del teatre Diana de la ciutat de Guadalajara, Mèxic, i el del fòrum cultural “Porta 22”, també a
Guadalajara. Va prendre classes amb el reconegut saxofonista Chris Cheek a New York (2006).
També va acompanyar en els seus concerts de València al cantant Vicente Seguí (2006).
I va formar part del quartet que va liderar el trompetista Avishai
Cohen a Barcelona (2006) La seva última participació internacional ha estat a la ciutat de Campeche, Mèxic, convidat per l’Institut
de cultura de l’Estat per participar en el “Festival Internacional de
jazz”, en on també van participar figures com Chano Domínguez,
el guitarrista Mike Stern, Eugenio Toussaint i Mags Herrera. El
2007 obté el “Premi al millor grup” i “Millor solista” al concurs per
a grups joves de jazz de la “Universitat Politècnica de València”.
Posteriorment va realitzar la gravació del disc “Alter Ego” del trombonista Toni Belenguer (Sedajazz records, 2007), del “Amadeu
Adell trio” i de la “Flamenco Big Band” (Verve, Universal, 2008)
del prestigiós saxofonista Perico Sambeat juntament amb músics
de la talla de Javier Colina, Marc Mira, Mike Phillip Mossman o el
guitarrista Gerardo Núñez.
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Del 15 al 24 de març de 2013
Jorge Varela Trio / Catalunya
Grup creat el febrer de 2008, per Claudio Favero (bateria), i Jorge Varela (piano). Després de
diverses formacions, el trio es completa amb Artemi Agràs (baix elèctric). Les seves influències venen del jazz-fusió, amb noms com Esbjorn Svenson, Hiromi Uheara o Pat Metheny. La
improvisació i les línies melòdiques es combinen amb una barreja de jazz, groove, jungle ... en
composicions pròpies. Presentaran el seu primer disc: Trilobytes.

SOPARS DIXIE
Xwing / Suïssa
21.30 h
Restaurant Quim i Quima / C. de les Coques 1 bis
Organitza: Restaurant Quim i Quima

En el Surco / Tarragona
21.30 h
Pizzeria Danicola / C. Compte de Rius 11
Organitza: Pizzeria Danicola

Blanca Martini / Catalunya
22.30 h
Barquet / C. del Gasometre 16
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
T-Bones Senssacions / Catalunya
22.30 h
Hotel Urbis / Plaça de Corsini 10
Dos músics units per la seva gran passió, la música jazz. Interpreten
dins del seu repertori standards, tot viatjant per les diferents èpoques
de la seva historia. Des de la bossa nova fins al swing, passant per
boleros i balades, tot representat pel so càlid del trombó i l’ambient
del piano.

DIXIE GOLFA
Pacheco & Ordax Elèctric Quartet / Catalunya
24 h
Pub Museum / C. Sant Llorenç 5
Gratuït
Enrique Ordax (saxos), Oscar Fernández-Pacheco
(piano), Lluís Chabuch (baix elèctric) i Gerard Masip
(bateria)
A aquests quatre músics els uneix la inquietud per
unir en un sol projecte les diferents influències musicals i vitals que han anat recopilant al llarg de la seva
carrera. El so cru, la lleugeresa de les harmonies i el
groove més intens són els pilars on s’assenta la seva
música.
Després d’anys de camí en formació de duet Oscar Pacheco i Enrique Ordax presenten ara
aquest quartet elèctric afegint la solidesa i el “savoir-faire” del baixista Lluís Chabuch i el bateria Gerard Masip.
Un repertori de temes propis en què es pot entreveure com les influències jazzístiques d’aquests
músics s’entrellacen amb el funk, les músiques d’arrel llatina o el pop-rock.
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Del 15 al 24 de març de 2013
Stromboli Jazz Band / Tarragona
01 h
Xiquets de Tarragona / C. Santa Anna 1
Gratuït
El grup del Camp de Tarragona Stromboli Jazz
Band va fer el seu primer concert al febrer
del 2012. Des d’aquella aparició ha realitzat
més de 40 actuacions amb molt bona resposta
del públic i dels mitjans de comunicació. En
aquest curt temps han participat en diferents
festivals, entre d’altres al Festival de jazz de
San Sebastián.
Recentment han presentat el seu primer disc,
“Smile”.

DISSABTE 23 DE MARÇ

ESMORZARS DIXIE
Dixie & Callos amb The F.E.O.S. Experience / Tarragona
9h
Bar El Cortijo / C. Rebolledo 27
The FEOS’ Experience,és un quartet de jazz
amb vocació popular. Son el Miquel Prats “Miqueló”, bateria; el José Gómez Martos “Viki”,
tuba; el José Luis Lete, guitarra; i el José Gómez Rodríguez “Moluco”, saxo.
Amb aquesta formació la banda, es planteja
poder fer jazz al carrer i en petites sales. Si
això ja és habitual en grups de jazz antic potser
que no ha estat tan comú en d’altres gèneres
jazzístics.
Així, amb la seva peculiar “xaranga”, la banda vol fer swing, dixieland, música brasilera, ska
jazz, latin jazz, funky, balades... i qualsevol música que els vingui de gust.
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
VERMUT DIXIE
Dixi Project Fly5 / Catalunya
12 h
Plaça de la Font
Fly Project 5 Barcelona és un grup dissenyat per animar esdeveniments al carrer o qualsevol proposta que
impliqui mobilitat dels músics, a més d’actuacions als
escenaris.
Totalment integrat per instruments acústics, executats
per músics de l’escena jazzística barcelonesa, que interpreten un repertori basat en el estil dixie jazz tradicional
de Nova Orleans, Louis Armstrong i les marching bands
de principis de segle als Estats Units.
Amb aquest so carecterístic, també combinen versions des de Madona, Lou Reed, Otis Redding,
Red Hot Chili Peppers o ACDC (Walking on the Wild Side, Stand By Me, Charlie Brown, Matirial
Girl...).

Festa Swing:
Vine a aprendre a ballar el lindy hop amb Cristina i Ferran i els
ritmes trepidants de Los Juanetes del Apocadixie / Catalunya
13 h
Cafè Metropol / Rambla Nova 46
Si vens caracteritzats dels anys 20-30 el primer vermut és gratuït!
Col·laboren: Feel Vermut
Gratuït

Swing i dixieland a punt per ballar, amb un repertori
ben animat.
Als concerts hi trobareu clàssics del jazz, cançons
molt conegudes i rareses del repertori de l’era daurada del swing... amb versions ben originals!
Joan Trabal (clarinet), Johnny Branchizio (guitarra),
Joan Pinós (contrabaix i trompeta)

20

Del 15 al 24 de març de 2013
DINARS DIXIE
Stromboli Jazz Duet / Tarragona
14.30 h
Restaurant Cal Peter / C. del Cos del Bou 8
Organitza: Cal Peter

TARDES DIXIE
Xavier Pié i Ignasi González presenten Música de Cinema /
Tarragona
18.00 h
CASA CANALS / C. d’En Granada 11
Gratuït
Xavier Pié i Ignasi González toquen junts des de l’any 1994,
quan van fundar el quartet Swing Affair. Amb aquesta formació van actuar en diversos Festivals de Jazz i van enregistrar
dos treballs discogràfics: Standard Weather (1994), votat
un dels millors discs de l’any per la premsa especialitzada, i
Swaff on cheek (1996), amb la col·laboració del saxofonista
nord-americà Bob Sands. Aquests darrers anys han portat
els seus concerts dedicats a Duke Ellington i Frank Sinatra
per tota la geografia catalana.
Xavier Pié (saxo soprano) i Ignasi González (contrabaix)
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
VESPRES DIXIE
Doble concert amb TGN Big Band + Jordi LP, apadrinada per la
gran Sant Andreu Jazz Band
20 h
Teatre Tarragona / Rambla Nova, 11
Entrada 10 €
La Sant Andreu Jazz Band és una formació nascuda al barri de Sant Andreu (Barcelona) l’any
2006 sota la direcció de Joan Chamorro. Formada
per joves d’entre 7 i 18 anys, és considerada la Big
Band més jove d’Europa.
El seu debut oficial va ser al Festival Internacional de Jazz de Terrassa dins l’apartat de jazz jove.
Aquell mateix any tocaven també a la primera edició del Jazz Classic Non Stop, creat per la Fundació Catalana per la Preservació i Difusió del Jazz
Clàssic.
A l’any 2007 van tornar al Festival Internacional de Jazz de Terrassa, altra vegada dins de
l’apartat de jazz jove, i al Festival de Jazz de Barcelona, primer a l’Auditori i després compartint
escenari amb la Locomotora Negra al Palau de la Música.
Durant els seus 6 anys de trajectòria, la Sant Andreu Jazz Band també ha tingut l’oportunitat
d’actuar a Europa, a llocs tan destacats com Marciac o Aix en Provence.
El seu repertori està format per més de 50 temes en constant renovació, on trobem peces de
les diferents èpoques del Dixieland, New Orleans, Swing, Big Band, Bebop, Funky i Jazz Vocal.
Premis:
Millor proposta de Jazz 2009 – Premis Revista Jaç
Premi Orquestres - X Edició Premis ARC de la Música 2011
NOMINACIONS:
Grup de l’any - Premi AMJM 2011

La TGN Big Band està formada per 18 músics del nostre
territori, amb una clara vocació professional, sota la direcció de Jordi Grisó.
Per aquest concert de presentació té el plaer de comptar,
amb un gran professional, el polifacètic Jordi LP., que en
aquesta ocasió exercirà de cantant, presentant el seu nou
espectacle “Sensacions”
La TGN Big Band és un projecte impulsat des de l’Estudi de
Música de Tarragona.
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Del 15 al 24 de març de 2013
SOPARS DIXIE
Xwing / Suïssa
21.30 h
Restaurant Quim i Quima / C. de les Coques 1 bis
Organitza: Restaurant Quim i Quima

En el Surco / Tarragona
21.30 h
Pizzeria Danicola / C. Compte de Rius 11
Organitza: Pizzeria Danicola

DIXIE GOLFA
The F.E.O.S. Experience / Tarragona
22 h
Quim i Wan de Fu / Pl. de la Font
Organitzen: Quim i Wan de fu

SOPARS DIXIE
Sweet and Soft / Catalunya
22.30 h
Restaurant Entrerambles / C. Sant Francesc 22
Dos músics amb un bagatge intens i variat van decidir reunirse i fer una formació diferent a la que estaven acostumats.
Meritxell Galan (Mery), tècnica vocal (modern i líric).
Jose Luís Martín, guitarra clàssica, elèctrica i baix elèctric.

Josep Maria Domènech Duo / Catalunya
22.30 h
Restaurant AQ / Carrer de les Coques 7
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
DIXIE GOLFA
Xavi Torres Trio / Catalunya
24 h
Antiquari / C. Santa Anna 3
Gratuït
Xavi Torres és un dels pianistes amb més projecció internacional de la
nova fornada de músics de casa nostra. El seu és un piano ple de matisos, amb personalitat, swing, elegància i amb un equilibri coherent
entre la vella escola d’Oscar Peterson o Benny Green i l’escola moderna
de Keith Jarrett o Brad Mehldau. Desprès de 4 anys a Barcelona ja ha
tingut l’ocasió de compartir escenari amb molts dels grans músics de
la ciutat, com Horacio Fumero, Lluís Vidal, Raynald Colom, Marc Ayza,
Esteve Pi...
En aquest concert presentarà algunes de les seves noves composicions acompanyat d’una secció rítmica de luxe formada pel contrabaixista Vic Moliner i el bateria Andreu Moreno, dos nous
puntals dels jazz i del pop a Barcelona. Música sense complexes...
Xavi Torres (piano), Vic Moliner (contrabaix) i Andreu Moreno (bateria).

Bogaloo Strompers i Sardina’s Golden Rule / Tarragona
01 h
Colla Jove / C. Cós del Bou 23
Gratuït

Boogaloo Stompers 6et.z
Nascuts l’any 2005 i després de diferents canvis en la seva formació, els Boogaloo Stompers s’han convertit en una autèntica banda “allstars” del jazz de casa nostra amb components bregats en
mil i una formacions. El sextet oferirà al Festival de Dixieland una
autèntica sessió de boogaloo amb una proposta damunt l’escenari
que ens portarà directament als “guateques” dels anys 60 però
amb un so actualitzat i ple d’energia, amb una proposta única que
beu de les fonts del jazz, blues, boogie-woogie, latin i twist.
Gerard Marsal (saxo tenor i alt), Iván Sáez (saxo baríton), Xavi de la Salud (trompeta i percus), Pau Terol (hammond), Joan Casellas (guitarra) i Fernando García Ramos (bateria)
Sardina’s Golden Rule
Aquesta banda ha estat formada amb l’objectiu de portar a escena
grans èxits de New Soul. Els membres de Sardina’s Golden Rule,
provenen de diferents formacions com La Padrina, Wolfgang, Maleïts
rosegadors, Funkynessia, Azero etc ... i ara ofereixen en escena diferents estils de música com soul, rock, jazz, rhythm’n’blues, swing,
versionant a artistes com Amy Winehouse, James Brown, Jamiroquay, Aretha Franklin, Eryka Badu, Moloko, ... oferint una hora i mitja de directe molt enèrgic i amb música de gran qualitat.
Merche Broto (veu solista), David Cardona (teclats), Marcelo Lema (bateria) i Ramon Teixido
(baix elèctric).
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Del 15 al 24 de març de 2013
DIUMENGE 24 DE MARÇ
VERMUTS DIXIE
Sitjazz Band / Catalunya
12 h
Plaça del Fòrum
13 h
Plaça de la Font

TROMPETA:		
CLARINET: 		
TROMBÓ:		
BANJO: 		
CONTRABAIX:
WASHBOARD:

ALEXEY BAITCHOUK
JULI AYMÍ
JOSEP TUTUSAUS
JORDI SANS
JOAN PINÓS
OSCAR FERRET

La Sitjazz Band es va formar al desembre del 2000 a Sitges amb la intenció de recrear la música practicada a la riba del Mississippí a principis del S. XX (Jazz de Nova Orleans, Dixieland...).
En el seu repertori s’inclouen ragtimes (com el Maple Leaf Rag) i blues (com St. Louis Blues,
Livery Stable Blues…) apart del repertori original de bandes emblemàtiques com la Original
Dixieland Jazz Band, Jelly Roll Morton & His Hot Peppers, Louis Armstrong & His Hot Five o la
“King” Oliver Creole Jazz Band entre d’altres.
Entre les nombroses actuacions arreu de Catalunya de la Sitjazz Band, destaquen la participació
en diverses edicions del Festival Internacional de Dixieland de Tarragona, del Festival de Jazz,
Blues i Gospel de Roses, 23é Festival de Música de Torroella de Montgrí, el Festival “Terra de
Vent” de Tortosa i al “Sitjazz Campmeeting” 2004 (1ª trobada de bandes de jazz antic a Sitges
de la qual la banda en va ser amfitriona ), i diverses actuacions en locals de l’escena jazzística
com ara La Cova del Drac, London...
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19a Edició Festival Internacional Dixieland Tarragona
TARDES DE DIXIE
Vicens Martin Dream Big Band amb Gemma Abrié / Catalunya
Un dels plats forts del DiT, Vicens Martin i la seva Dream Big Band, ens ofereixen
els Fruits saborosos de Josep Carner, poemes musicats amb la veu dolça de Gemma
Abrié
18 h
Auditori Fundació Caixa Tarragona
Entrada 10 €
Martín, guitarrista refinat i creador de l’Original Jazz Orquestra, del Taller de Músics (amb la qual s’ha embarcat en aventures amb Santiago Auserón, Mala Rodríguez,
Cris Juanico i Achilifunk, entre altres), aborda aquí una
selecció de poemes d’Els fruits saborosos (1906), seguint
el seu fil conceptual al voltant de les fruites, símbols de
les successives etapes de la vida. Començant, doncs, per
la infantil i assolellada Com les maduixes i seguint amb
altres sucoses evocacions fructícoles: Aglae i les taronges, Les llimones casolanes, Les prunes d’or...
Desplegant refrescants inflexions jazzístiques i entregant el text a una veu exuberant i càlida, la
de Gemma Abrié, pol magnètic del repertori, i això que a les files de la banda tenim instrumentistes d’altes prestacions com David Pastor (trompeta) i Gabriel Amargant (saxos i clarinet).

VESPRES DIXIE
Stromboli Jazz duet / Tarragona
20 h
Lola Tapas / Pl. de la Font 47
Organitza: Lola Tapas
Gratuït
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Del 15 al 24 de març de 2013
Jordi Barceló / Catalunya
20 h
Pub Be-Bop / Pl. Sedassos 2
Gratuït
Jordi Barceló, David Pastor i Dani Forcada
són tres músics excel·lents amb una formació extensa i un currículum difícil de descriure en poques línies. Aquest trio neix arrel de
l’enregistrament de l’últim treball discogràfic
de Jordi Barceló “La grandalla (tocant el cel)”
on properament aniran a la seu del Consell
d’Europa a Estrasburg per realitzar un concert
en motiu del 20è aniversari de la constitució
Andorrana.

CONCERT-JAM de clausura del DIT 2013
Los Juanetes del Apocadixie + artistes convidats
22 h
Pub Highland / Rambla Vella 9
Gratuït
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Del 15 al 24 de març de 2013
ESTUDI DE MUSICA
L’Estudi de Música és una Escola de Música autoritzada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya fundada l’any 1985. Durant tots aquests anys ha ofert
formació musical a persones de totes les edats, des de nens d’un any fins a públic adult,
amb la finalitat que la música arribi a un públic molt divers.
L’any 2011 va celebrar el 25è aniversari amb l’estrena de l’òpera Orfeu i Eurídice, amb
text d’Albert Mestres i música de Josep Ferré, sota la direcció dels mateixos autors i
amb la participació de tots grups instrumentals i vocals de l’escola, 400 alumnes. També l’any 2011 va participar i va organitzar, durant el Festival de Dixie, la Trobada de
Big-Band’s d’Escoles de Música de les comarques de Tarragona .
L’any 2012, i dins del marc de la Capital de la Cultura Catalana, va organitzar el cicle
Jazz amb l’Estudi durant els dies 12, 13, 14 i 15 d’abril. Els dies 12 i 13 de maig va
estrenar el musical dirigit per l’Oriol Grau Tarragona/Reus – La lluita per les ones, que
va formar part de la programació del Teatre Metropol.
El dia 21 de juny, Dia Internacional de la Música, va participar amb el seu Conjunt Instrumental i les aules de Cant i de Cant Coral, en el concert Estimem la Música, que es
va realitzar al Palau de la Música de Barcelona, i el dia 8 de juliol va participar i organitzar l’òpera collage L’Home del Paraigua a l’Auditori de Camp de Mart de Tarragona.
Ambdues actuacions les va dur a terme amb l’equip de Joan Martínez Colás.
En l’actualitat té diverses formacions musicals:
Big-Band
Big-Band Junior
Big-Band Baby
Conjunt Instrumental
Conjunt de Guitarres
Conjunt de Corda
Cor Allegro
Tarragona Choral Project
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Organitza:

Coorganitza:

Pratrocina:

Mitjans Col·laboradors:

Col·labora:

