23è Festival Internacional
Dixieland Tarragona

El 25 d’abril de 1917 naixia a Newport News (Virgínia,
EUA) qui més tard va ser anomenada La Gran Dama del
Jazz. Estem parlant, esclar, de la gran Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald és considerada la cantant més important
i influent del jazz i la cançó americana. Durant la seva
llarga trajectòria va interpretar i enregistrar un extens
repertori que inclou els songbooks de Cole Porter, George
Gershwin, Irving Berlin, Johnny Mercer…
També va compartir escenaris i discografies amb tots els
grans intèrprets del jazz: Louis Armstrong, Chick Webb,
Duke Ellington, Oscar Peterson, Joe Pass o Dizzy Gillespie, per anomenar-ne alguns.
Respectant la tradició del gènere, va portar a
l’excel·lència la cançó, alhora que va desenvolupar noves
tècniques, com l’scat, que van obrir nous horitzons i
possibilitats als recursos del jazz i van posar els cantants
al mateix nivell d’improvisació d’altres instruments.
El Festival Dixieland se suma, doncs, als molts homenatges que es duran a terme arreu del món per celebrar el
centenari del naixement de la veu femenina de referència de la cançó nord-americana, una figura imprescindible de la història del jazz. Una acurada tria d’excel·lents
veus femenines ens recordaran la veu de l’Ella tot fent
un recorregut pels seus diferents registres vocals i els
artistes i els gèneres que més la van influenciar, així com
pel seu extens llegat.
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Connee Boswell i el grup que va fer al costat de les seves
germanes, The Boswell Sisters, van ser una de les grans
referències d’Ella Fitzgerald. L’extraordinari grup O
Sister! i la cantant nord-americana Tamar Korn, fidels
representants d’aquest estil vocal, presentaran els seus
nous treballs al nostre festival.
El gòspel, una de les influències de totes les grans cantants de jazz —l’Ella també va cantar al cor de la seva
església—, és representat en aquesta edició del festival
per Rachel Ratsizafy, una de les veus joves més destacades a França, que amb el grup Shakin’ All ens proposen
una trobada entre el gòspel i el jazz tradicional.
Joventuts Musicals i el Taller de Músics ens portaran
Saphie Wells & The Swing Cats, que obriran el festival
al costat del grup de ball Swing Maniacs.
Andrea Motis portarà a Tarragona el seu recentment
estrenat disc Emotional Dance!, que ha estat editat pel
segell Impulse!, un dels més reputats en el món del jazz.
La Cris revisarà amb el seu estil personal el repertori
que Ella Fitzgerald i Louis Armstrong van enregistrar
junts amb Verve, Rita Payés i Joan Fort estrenaran
Remembering Ella, i Susana Sheiman i Crazy Trio
estrenen al nostre festival Happy Ella 2U. Un homenatge
a Ella Fitzgerald.
També grans artistes i bandes internacionals com Wax
& Boogie, Aurora & The Betrayers, Celeste Alías,
Gustav Lundgren o Ray Gelato, juntament amb les
nostres bandes locals de capçalera, ompliran de música
dixieland, durant tota la setmana, els carrers, bars, restaurants, mercats, biblioteques i locals de Tarragona.
Sortim, doncs, a rebre un any més la joia i l’alegria que
ens porten la primavera i la música del festival!
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ACTES PREVIS

Del 30 de març al 8 d’abril

Biblioteca Pública de Tarragona
C. Fortuny, 30

Des del 30 de març

Biblioteca Pública de Tarragona
C. Fortuny, 30
L’Aparador musical: Ara sona…
dixieland!
¿Sabíeu que a la biblioteca hi
tenim un fons especialitzat en
música dixieland? Forma part del
llegat del festival, dipositat al nostre fons perquè estigui a l’abast
de tothom. Veniu i emporteu-vos
fins a 5 discos en préstec!

Els protagonistes són a la Zona
Dixie
Conegueu els músics que formaran part del festival. A la primera
planta hi trobareu una petita
exposició amb cartells, discos i
informació dels protagonistes de
l’edició 2017.
Del 30 de març al 15 d’abril

12 Topos

C. Apodaca, 3

Nova edició de la guia El Festival
Dixieland a la Biblioteca.

Exposició fotogràfica a càrrec
del fotògraf tarragoní Carles
Llop Vallespí

Actualitzem la nostra guia amb
una selecció de discos, llibres,
pel·lícules i documentals que
us ajudaran a aprofundir en
l’apassionant món del jazz.

“Música aturada, imatge en moviment. Fotografies del Festival
Internacional de Dixieland de
Tarragona”

Autor: Carles Llop

De l’1 al 30 d’abril

Museum Cafè

C. Sant Llorenç, 5
Exposició de cartells i programes
de mà del festival des de l’inici
l’any 1994.
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Dilluns 3 d’abril, 18 h

Biblioteca Pública de Tarragona
C. Fortuny, 30
Cinema: Ray, la vida d’un músic
de jazz
Durada de la pel·lícula: 157
minuts (amb mitja part)
La vida de Ray Charles (19302004) va ser un anar i venir
d’èxits i fracassos al llarg de
la seva dilatada trajectòria.
Un home que va ser capaç
d’agermanar els estils musicals
més diversos i triomfar des de la
condició més humil en el món
del jazz, superant entrebancs i dificultats. Ray és un relat colpidor
i absorbent de la seva vida, amb
unes interpretacions de primer
nivell i molt bones seqüències
musicals.
Projecció de la pel·lícula Ray, dirigida per Taylor Hackford (2004).
Guanyadora de dos Oscars (millor
actor i millor so), així com dos
premis BAFTA i un Globus d’Or.
Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.
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DIMARTS 4 D’ABRIL

19.30 h Teatre Tarragona
Rambla Nova, 11

14 h Aula Magna de la URV
Av. Catalunya, 35

PRESENTACIÓ del 23è FESTIVAL
INTERNACIONAL DIXIELAND DE
TARRAGONA.
Amb SMALL RIVER DIXIE i
TGN SWING.

DUET LLUÍS CAPDEVILA &
PETROS KLAMPANIS presenten
el disc Diàspora.
Organitza: Universitat Rovira i Virgili
19 h Sala d’exposicions de la COT
(vestíbul del Teatre el Magatzem)
C. Reding, 14
Inauguració de l’exposició “El
Festival Internacional Dixieland de Tarragona a través dels
seus cartells i programes”. Un
recorregut històric visual per les
22 edicions anteriors a través de
la seva imatge gràfica.
Organitza: COT
Entrada gratuïta,
una hora abans dels actes.
Autora: Laia Díaz
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Donem-nos la benvinguda i celebrem l’arribada de la música i del
bon temps a Tarragona. Per als
amants del dixie, una hora abans,
a les 18.30 h, des de la plaça de la
Unesco, el trenet turístic farà una
visita diferent per la nostra ciutat
al compàs de la música dels Small
River Dixie i TGN Swing.
Engeguem la 23a edició del
nostre festival a tot tren!
Entrades limitades a l’aforament del
vehicle. Venda de tiquets a la taquilla del
trenet, al passeig de les Palmeres. Més
informació a www.tarracotren.com
Col·laboren: EMT, Patronat de Turisme i
Tarragona Tren Turístic

20 h Teatre Tarragona
Rambla Nova, 11
EL CONCERT INAUGURAL del
23è FESTIVAL INTERNACIONAL
DIXIELAND DE TARRAGONA
Saphie Wells & The Swing Cats
Amb la participació del grup de
ball Swing Maniacs
Saphie Wells & The Swing Cats
presenten un repertori de swing
que recorda temes clàssics del
jazz en format acústic i original.
Amb la càlida i melodiosa veu
de Saphie Wells, acompanyada
de tres grans instrumentistes,
la formació repassa el més pur
estil dels anys 1930 i 1940 amb
temes que havia interpretat Ella
Fitzgerald. El seu repertori inclou
compositors com Duke Ellington,
George Gershwin, Jimmy McHugh
i Dorothy Fields.
Per a l’ocasió els acompanyaran
els Swing Maniacs, especialistes
en espectacles i coreografies dels
1920, 1930 i 1940: swing, lindyhop, xarleston, claqué, blues i
balboa. En els darrers anys la
fal·lera pel swing a Barcelona ha
convertit la capital catalana en
un punt de referència europeu,
tant pel que fa al nombre de balladors com pel que fa al nombre
d’esdeveniments setmanals que

actualment hi tenen lloc. Swing
Maniacs és una de les escoles
de ball amb més influència dins
del panorama barceloní, amb
una gran quantitat d’alumnes i
seguidors.
https://saphiewells.com
Entrada: 12 €
Abonament concert inaugural Saphie Wells
+ Andrea Motis: 20 €
Organitza: Joventuts Musicals, Taller de
Músics, Joventuts Musicals de Catalunya i
Xarxa de Músiques a Catalunya
Venda d’entrades a teatres.tarragona.cat,
a les taquilles del Teatre Metropol i 1 hora
abans del concert al mateix Teatre Tarragona.

21 h El Vergel
C. Major, 13
Sopar & Dixie amb MARIA
ARJONA I DAVID JIMÉNEZ DUO.
Organitza: El Vergel
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DIMECRES 5 D’ABRIL

17 h Pl. de la Unesco
Dixie sobre Rodes amb
The F.E.O.’S Experience.
Visita la ciutat a bord del Tàrraco
Tren Turístic, al compàs de les
notes del grup tarragoní The
F.E.O.’S Experience. Una manera
diferent de gaudir del nostre
patrimoni amb música en viu.
Entrades limitades a l’aforament del
vehicle. Venda de tiquets a la taquilla del
trenet, al passeig de les Palmeres. Més
informació a www.tarracotren.com
Col·laboren: EMT, Patronat de Turisme i
Tàrraco Tren Turístic
19 h Teatre el Magatzem
C. Reding, 14
SWING & DANCES. Aula oberta
Organitza: COT i escola Swing is in The Air
Classe oberta i gratuïta de nivell 0
(una hora de durada).
19 h Lindy-hop, un
ball energètic i divertit
ballat amb música swing en
parella.
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20 h Jazz steps/xarleston, un ball individual,
energètic, alegre i divertit,
també ballat amb música
swing.
21 h Blues, un ball en
parella més pausat, creatiu,
fluid i amb molta connexió.
Et donarem eines per poder
ballar una mica si et ve de gust
als diferents concerts del Festival
Dixieland. Ballarem en parella
els passos més senzills per entrar
en un món de ball molt social,
on tothom balla amb tothom. No
és necessari vindre amb parella,
però si portes amics serà més
divertit per a tothom.
Tu només vine!
Entrada gratuïta.
20 h Bar 12 Topos
C. Apodaca, 3
Concert inauguració de l’exposició
de CARLES LLOP amb Soul Cats
Organitza: Bar 12 Topos

21 h Teatre Tarragona
Rambla Nova, 11
ANDREA MOTIS presenta
Emotional Dance!
Organitza: Festival Internacional Dixieland
Tarragona.
Col·labora: Taller de Músics
La jove trompetista i cantant
Andrea Motis porta sorprenent el
públic des del 2012, any en què
Quincy Jones es va fixar en ella i
la va convidar a compartir escenari al Festival de Peralada.
El nou disc d’Andrea Motis & Joan
Chamorro Quartet, Emotional
Dance!, està editat pel reputat
i llegendari segell Impulse!
Records. Emotional Dance! es va
gravar a Nova York amb una banda formada per músics catalans i
nord-americans i està produït per
Jay Newland i Brian Bacchus (conegut pel seu treball amb Norah
Jones i Gregory Porter).
El catàleg d’Impulse! inclou
artistes de la talla de John
Coltrane, Charles Mingus, Duke
Ellington, Archie Shepp, Freddie
Hubbard, McCoyTyner i Carla
Bley, entre molts altres. Amb el
disc Emotional Dance!, Andrea
Motis i Joan Chamorro se sumen
a aquesta interminable llista. Una
prova més que a força de talent,

solidesa, carisma i treball s’han
convertit en un dels fenòmens
més sorprenents que ha donat el
jazz europeu en molt de temps.
Andrea Motis: veu i trompeta
Joan Chamorro: contrabaix, saxo
tenor, flauta, veu i arranjaments
Ignasi Terraza: piano
Josep Traver: guitarra
Esteve Pi: bateria
Entrada: 16 €
Abonament concert Saphie Wells + Andrea
Motis: 20 €
Venda d’entrades a teatres.tarragona.cat,
a les taquilles del Teatre Metropol i 1 hora
abans del concert al mateix Teatre Tarragona.
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21.30 h Pizzeria Da Nicola
C. Comte de Rius, 11
Sopar & Dixie amb PEPPER
AND SOUL
Organitza: Pizzeria Da Nicola
21.30 h Bar del Metropol
Rambla Nova, 46
Vespres Dixie
TAMAR KORN & A KORNUCOPIA
La vocalista Tamar Korn resideix
a Nova York des del 2004. El
seu repertori es basa en el jazz
clàssic i els estils de Nova Orleans,
el swing occidental i la música
d’arrel americana.
Després de formar part de la
banda Cangelosi Cards, ara
lidera A Kornucopia, canta amb
Brain Clouds i forma part de Baby
Soda Jazz Band and the Grand
Street Stompers, com també
dels Gaucho de San Francisco.

És col·laboradora habitual del
pianista stride i ragtime Terry
Waldo.
Amb les seves diferents formacions i projectes ha tocat en
festivals per tot tot Nord-amèrica,
Europa, la Xina, Israel, el Carib o
l’Índia.
Tamar Korn: veu
Jared Engel: guitarra
Rob Edwards: trombó
Jen Hodge: contrabaix
Juli Aymi: clarinet
Martí Elias: bateria
https://tamarkornvoice.wordpress.com/
Servei de bar. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.
22 h Cafè La Cantonada
C. Fortuny, 23
WHITE BOY WHITE TRIO
Organitza: Cafè La Cantonada
22.30 h Bar del Metropol
Rambla Nova, 46
Vespres Dixie
TAMAR KORN &
A KORNUCOPIA
Servei de bar. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.
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DIJOUS 6 D’ABRIL

de veritat quan assisteix als seus
concerts.

12 h Pl. de la Unesco

Ray Gelato és un mite als escenaris de tot el món. La seva música
fascina tant la gent del jazz com
els amants del boogie i el rock
clàssic.

Dixie sobre Rodes amb TONETTY
& THE FARSANTS OF SUING.
Visita la ciutat a bord del Tàrraco
Tren Turístic, al compàs de les
notes del grup tarragoní. Una manera diferent de gaudir del nostre
patrimoni amb música en viu.
Entrades limitades a l’aforament del
vehicle. Venda de tiquets a la taquilla del
trenet, al passeig de les Palmeres. Més
informació a www.tarracotren.com
Col·laboren: EMT, Patronat de Turisme i
Tarragona Tren Turístic
20 h Teatre el Magatzem
C. Reding 14
RAY GELATO & THE ENFORCERS
presenten el seu nou disc,
Energy!

El saxofonista i cantant Ray
Gelato, el Padrino del Swing,
manté viva la tradició dels grans
showmans del jazz dels anys 40
i 50. Les seves interpretacions
d’arranjaments originals sobre
composicions de la gran era del
swing han marcat un abans i un
després en la concepció actual
d’aquest estil clàssic.
Ray Gelato: veu i saxo tenor
Gunther Kurmayr: piano
Ivan Kovacevic: contrabaix
Martí Elias: bateria
http://www.raygelato.com
Venda d’entrades a www.cotarraconense.cat
i www.entradium.com
Entrada: 10 €; socis COT: 9 €

Organitza: COT
Molts el consideren el rei del
swing actual, altres penses en ell
com un artista de jazz que, amb
una qualitat innegable de les
seves propostes, a la vegada sap
traspassar l’escenari amb un estil
que fa que el públic es diverteixi
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20 h L’Assaig
C. Merceria, 30 (pl. del Fòrum)
L’Assaig en Viu amb
WHITE BOY WHITE.
Organitza: Amupro i L’Assaig
20.30 h Àpats Quattros
C. Sant Domènec, 2

En aquesta ocasió ens presenten
peces del cançoner que va popularitzar Ella Fitzgerald.
Rita Payés: trombó i veu
Joan Fort: guitarra
Servei de bar. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.

Sopar & Dixie amb
LAZ.ARTE TRIO.
Organitza: Àpats Quattros
21 h Bar del Metropol
Rambla Nova, 46
Vespres Dixie
RITA PAYÉS & JOAN FORT
presenten Remembering Ella.

21.30 h Pizzeria Da Nicola
C. Comte de Rius, 11

La Rita Payés i el Joan Fort es
coneixen a Barcelona l’estiu del
2015, on resideixen i cursen els
seus estudis de música.

Organitza: Pizzeria Da Nicola

A mesura que es coneixen i comencen a tocar junts, decideixen
formar un duo on deixen ben
clara la seva passió en comú pels
estàndards del jazz. L’objectiu
d’aquests dos joves músics de
17 i 19 anys és experimentar
amb aquest format tan exigent i
meravellós com és el duo, donant
així vida a les cançons populars
americanes.
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Sopar & Dixie amb
ÀNGEL DUST

22 h Cafè La Cantonada
C. Fortuny, 23
DATS PEL BLUES.
Organitza: Cafè La Cantonada
22 h XdF Restaurant
C. Lleida, 17-19
Sopar & Dixie amb
RAÜL CID & ADRIÀ MORT.
Organitza: Xamfrà del Fòrum xdF restaurant

22 h La Piadina della Nonna
(antiga Madolina)
C. Estanislau Figueras, 14
Sopar & Dixie amb
PEPPER AND SOUL
Organitza: La Piadina della Nonna
22 h Sala Zero
C. Sant Magí, 12
Dixie & Concert
Soul City
ATENEA & THE MIGHTY MIGHT
The Mighty Might és el nou
projecte dels músics de The
Pepper Pots. La banda gironina
de soul amb segell old school és
actualment una de les principals
bandes de suport d’artistes de
soul a Espanya i Europa. Està formada per músics experimentats
que han treballat amb artistes
tan destacats com The Impressions, Maxine Brown, Al Campbell, Anthony Johnson, Donovan
Kingjay, Jesse Davis, Binky Griptite
(Sharon Jones & The Dap-kings) o
Eli “Paperboy” Reed.

En aquesta nova aventura els
acompanya com a cantant solista
Atenea Carter, una cantant i
compositora formada al Taller de
Músics i a l’escola Jam Session de
Barcelona. Nascuda a Catalunya, amb arrels sud-americanes,
destaca de ben jove per la seva
extraordinària veu i els seus dots
musicals. Després d’aprendre dels
millors, ara es presenta com una
front-woman imponent, capaç
d’encendre qualsevol platea
amb la seva veu i la seva actitud
aclaparadora.
Sens dubte, la veu d’Atenea
Carter arribarà a tots els amants
de la música soul sense deixar-los
indiferents.
www.vortex.cat
Organitza: Vòrtex i Sala Zero
Col·labora: Surtdecasa Camp de Tarragona i
Tarragona Ràdio
Venda d’entrades anticipades: Shiva Music,
H-Records i Entradium.com
Entrada: 12/15 €
Abonament Soul City, tres concerts: 30 €

The Mighty Might es compon
d’una banda fixa, formada per
una sòlida base rítmica amb
baix, guitarra, teclat i bateria, i
una potentíssima secció de vent
(trompeta, saxo tenor i saxo
baríton).
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22.30 h Bar del Metropol
Rambla Nova, 47
Vespres Dixie O SISTER!
presenta Stompin’ In Joy.
La banda més autèntica de l’estil
vocal de tot l’estat tornen al
nostre Festival. Si us vau perdre
el fantàstic concert d’ahir no us
amoïneu, encara tenim una altra
oportunitat de veure’ls i sentir-los
de ben a prop al bar del Teatre
Metropol.
O Sister! és un grup de swing
que recrea la música popular
nord-americana dels anys 1920
i 1930. La banda aconsegueix
una sonoritat fidel a la dels grups
femenins de l’època daurada dels
grups vocals i ret homenatge al
grup vocal pioner The Boswell
Sisters, que van influir en la
mateixa Ella Fitzgerald.
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Aquesta reconeguda banda
sevillana, que ja va visitar el
nostre festival el 2015 en un
memorable concert a l’escenari
del Metropol, han volgut tornar
aquest cop al Bar del Metropol,
un espai on podran sentir-los
encara més a prop. Que no t’ho
expliquin, no t’ho pots perdre!
https://osister.bandcamp.com
Servei de bar. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.

DIVENDRES 7 D’ABRIL

10.30 h Capsa de Música
(antic edifici de la Tabacalera)
C. Vidal i Barraquer, s/n bloc M1

19 h Pa i Oli Tarakon, Tabernae i
Les Tres Bessones
Vermut & Dixie amb
THE SOULMAN QUARTET.
Organitza: Pa i Oli Tarakon, Tabernae i Les
Tres Bessones

Dixie i Escoles a La Capsa
WHITE BOY WHITE TRIO I
ALUMNES DE STO SOLC
17 h Pl. de la Unesco
Dixie sobre Rodes amb
TONETTY & THE FARSANTS OF
SUING.
Visita la ciutat a bord del Tàrraco
Tren Turístic, al compàs de les
notes del grup tarragoní. Una manera diferent de gaudir del nostre
patrimoni amb música en viu.
Venda de tiquets a la taquilla del trenet, al
passeig de les Palmeres. Més informació a
www.tarracotren.com
Col·laboren: EMT, Patronat de Turisme i
Tarragona Tren Turístic
19 h La Geladeria
Pl. del Rei, 6
Dixie & Swing a la fresca amb
STROMBOLI JAZZ TRIO.
Organitza: La Geladeria, La Casa del Vermut
i El Champanyet

19 h Sala d’actes de la COT
C. Fortuny, 23, 1r
Xerrada “Festivals de Jazz
a Europa, una experiència
personal i professional”, per
Pep Cardona i Paco Granado, del
programa de Tarragona Ràdio
Paraula de Jazz. 4a temporada.
Conversa a partir de l’experiència
personal, i des d’una perspectiva
professional, sobre alguns dels
festivals de jazz més destacats
d’Espanya i Europa. Parlarem
d’alguns d’aquests festivals que
destaquen per la seva trajectòria
històrica, d’altres que marquen
tendència al sector, o d’alguns
amb una notòria incidència
15

cultural pel seu plantejament
artístic i seguiment per part de la
societat.
Quin plantejament artístic i de
producció tenen? Quines fonts de
finançament? En quins diferents
teatres, auditoris i clubs ofereixen
els concerts?
A quin tipus de públic es
dirigeixen? Com s’organitzen els
mitjans de comunicació? I altres
continguts, anècdotes i curiositats
destacables.
Entrada gratuïta.
19.30 h Ateneu de Tarragona
C. Sant Magi, 4
Swing jam amb la BIG BAND
DE L’AULA DE MÚSICS. I classe
oberta de Lindy Hop.
Organitza: Ateneu i TGN Swing
20 h Bar Mala Bar
C. Enrajolat
Dixie a la fresca amb
MARIA HARMON BLUES BAND
Organitza: Bar Mala Bar
20.30 h L’Assaig
C. Merceria, 30 (pl. del Fòrum)
L’Assaig en Viu amb
D’ON ETS TRIO.
Organitza: Amupro i L’Assaig
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21 h Bar del Metropol
Rambla Nova, 47
Vespres Dixie
LA CRIS presenta E-La Cris (Let’s
do it, let’s loop in love).
El més representatiu dels desconcerts de La Cris són els seus
trastos, el groove i el swing. ¿Es
poden unir dues èpoques com la
d’Ella Fitzgerald i l’actual en una
de sola?
A partir d’un repertori inspirat
en les gravacions d’Ella & Louis
de fa seixanta anys, el Festival
Dixieland dona carta blanca a
aquesta curiosa improvisadora
perquè cuini aquestes músiques
a la seva manera. Serà una
recreació a mida per al nostre
festival, amb loops, ukelele,
teclats, màquines d’escriure, body
music i tu, perquè La Cris sempre
necessita l’acompanyament de
la gent per acabar de fer sonar la
seva música.
No recomanat per a públics passius.
https://www.facebook.com/lacrisarts/
Servei de bar. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.

21.30 h Restaurant Quim Quima
C. de les Coques, 1 bis

22.30 h Bar del Metropol
Rambla Nova, 47

Sopar & Dixie amb
DEJAN TRIO.

Vespres Dixie
O SISTER! presenta
Stompin’ In Joy.

Organitza: Restaurant Quim Quima
22 h Pizzeria Da Nicola
C. Comte de Rius, 11
Sopar & Dixie amb RAÜL CID
Organitza: Pizzeria Da Nicola
22 h La Piadina della Nonna
(antiga Madolina)
C. Estanislau Figueras, 14
Sopar & Dixie amb
ÀNGEL DUST

La banda més autèntica de l’estil
vocal de tot l’estat tornen al
nostre Festival.
Si us vau perdre el fantàstic concert d’ahir no us amoïneu, encara
tenim una altra oportunitat de
veure’ls i sentir-los de ben a prop
al bar del Teatre Metropol.
Que no t’ho expliquin, no t’ho
pots perdre!
Servei de bar. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.

Organitza: La Piadina della Nonna
22 h Cafè La Cantonada
C. Fortuny, 23
Exposició i concert amb
JAZZ & HAPPY DIXIE TRIO
Organitza: Cafè La Cantonada
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23 h Sala Zero
C. Sant Magí, 12

Col·labora: Bule Bule Club, Surtdecasa
Camp de Tarragona i Tarragona Ràdio

Dixie & Concert
Soul City
TT SYNDICATE

Venda d’entrades anticipades: Shiva Music,
H-Records i Entradium.com
Entrada: 12/15 €
Abonament Soul City, tres concerts: 30 €

Els portuguesos TT Syndicate
són una de les sensacions de
l’escena soul i rhythm’n’blues a
escala mundial. De moment han
publicat quatre singles en vinil de
7 polzades. Els tres primers es van
exhaurir ràpidament i ja es veuen
a més de 50 € en mercats de segona mà. El tercer el van publicar
fa pocs mesos, Seven veils.
Format a Porto el 2012, TT Syndicate és un col·lectiu d’amants de
les músiques d’arrel. Tots els seus
membres són músics amb una
carrera contrastada en bandes
com Os Tornados, The Mean
Devils, The Chargers o 49 Special.
Parlem d’un septet amb veu,
guitarra, baix, bateria, trompeta, saxo tenor i saxo baríton. El
seu so és un explosiu còctel de
rhythm’n’blues, northern soul i
beat 60s que ja ha incendiat els
escenaris espanyols en festivals com el Funtastic Dracula
Carnival, el Purple Weekend o el
Surforama.
www.vortex.cat
Organitza: Vòrtex i Sala Zero
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23.30 h Capsa de Música
(antic edifici de la Tabacalera)
C. Vidal i Barraquer, s/n bloc M1
Capsa Dixie i Jazz Club
GUILLEM ARNEDO BAND &
CELESTE ALÍAS presenten Els
musicals d’Oscar Hammerstein II
Organitza: Associació de Músics de
Tarragona
Guillem Arnedo Band & Celeste
Alías és la unió de músics
amants de la tradició jazzística
vocal dels grans cantants com
Sinatra, Holiday o Nat King Cole.
L’energia del grup gira entorn del
text i la melodia magistralment
interpretada per la reconeguda
cantant Celeste Alías, que

deixa els espais justos per a la
improvisació, sempre entesa
com a part orgànica del tema.
Destaquen també les brillants
veus pròpies de Jaume Llombart
a la guitarra i Roger Mas al piano,
possiblement dos dels músics
més interessants de l’actualitat.
La resta de l’equip aporta una
sòlida base rítmica, formada per
D. J. Foster al contrabaix i el mateix Guillem Arnedo a la bateria
i al lideratge d’aquesta banda
d’amants del swing i la poesia.
Entrada: 5 € (amb consumició mínima
inclosa)

DISSABTE 8 D’ABRIL

9 h Bar Cortijo
C. Rebolledo, 27
Dixie & Callos amb
THE F.E.O.S.’ EXPERIENCE.
Organitza: Bar Cortijo
11 h Pl. del Rei
Dixie & Xiquets.
Organitza: Colla Xiquets de Tarragona
Espai familiar amb tallers al voltant
de la música dixie per als menuts.
Des de les onze del matí fins a dos
quarts de quatre de la tarda.
Fes que soni
Un espai on diferents músics
ensenyaran el funcionament del
seu instrument i n’explicaran les
característiques i la seva importància en la música dixie.
Soc un lutier
Per conèixer l’ofici dels lutiers,
els nens construiran el seu propi
instrument musical a partir de
material reciclat.
Fes el teu músic
Farem un músic de plastilina amb
un dels instruments característics
de la música dixie. Quin serà?
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Pinta la banda
A partir d’una il·lustració, coneixerem els diferents membres i
instruments d’una banda tradicional de dixie, així com la seva
vestimenta.

12 h Pl. de la Unesco
Dixie sobre Rodes amb
PIXIE DIXIE.

12 h Biblioteca Pública de Tarragona
C. Fortuny, 30

Visita la ciutat a bord del Tàrraco
Tren Turístic, al compàs de les
notes del grup tarragoní Pixie
Dixie. Una manera diferent de
gaudir del nostre patrimoni amb
música en viu.

Secció Infantil de la Biblioteca
Taller didàctic musical Al so del
vent, amb Aureli Andrés i Enrique
Ordax.

Entrades limitades a l’aforament del
vehicle. Venda de tiquets a la taquilla del
trenet, al passeig de les Palmeres. Més
informació a www.tarracotren.com

Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona

Col·laboren: EMT, Patronat de Turisme i
Tarragona Tren Turístic.

Taller didàctic per descobrir els
instruments de vent metall i vent
fusta d’una manera propera i
interactiva. Durant una hora, els
infants i familiars podran veure,
descobrir i escoltar de ben a prop
clarinets, saxos, tubes, trombons,
trompetes, fiscorns..., entre altres
instruments de vent.
Aureli Andrés i Enrique Ordax són
músics professionals, amb una
àmplia experiència pedagògica,
que combinen la docència amb
la música en viu.
Recomanat per a públic familiar.
Entrada lliure, limitada a l’aforament de
la sala.
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12 h Bar La Pepita
Pl. Verdaguer, 9
Vermut & Dixie amb
THE SOULMAN QUARTET.
Organitza: Bar La Pepita
12.30 h Àpats Quattros
C. Sant Domènec, 2
Vermut & Dixie amb
LAZ.ARTE TRIO.
Organitza: Àpats Quattros

12.30 h Pl. del Rei
Dixie & Xiquets amb
STROMBOLI JAZZ BAND.
Concert vermut en dues parts.
Una primera part amb adaptacions de cançons tradicionals
infantils al so dixie i segona part
amb clàssics del Dixie i cançons
del seu nou disc.
Una activitat pensada perquè
tota la família pugui gaudir del
festival.

17 h Casal Sageta de Foc
C. Enrajolat
A LES CINC, CAFÈ, COPA I SWING
amb The F.E.O.S. Experience i
classe oberta de Lindy Hop
Organitzen: Associació TGN Swing i Casal
Sageta de Foc
18.30 h Capsa de Música
(antic edifici de la Tabacalera)
C. Vidal i Barraquer, s/n

Organitza: Colla Xiquets de Tarragona

Capsa Dixie i Jazz Club
DE-LOVELY TGN HOT TRIO
plays Cole Porter.

12.30 h Cal Mano
C. Cos del Bou, 9

Organitza: Associació de Músics de
Tarragona

Vermut & Dixie amb
WHITE BOY WHITE.

Cole Porter va ser un dels grans
contribuents al gran cançoner
americà. Són característiques les
seves lletres sofisticades, amb uns
ritmes intel·ligents i unes formes
complexes. A diferència de
compositors contemporanis com
George Gershwin o Irving Berlin,
Porter no va gaudir de l’èxit quan
va començar a Broadway.

Organitzen: Amupro i Cal Mano
12.30 h Artis Tarragona Escola de Dansa
C. López Peláez, 9
CLASSE OBERTA I GRATUÏTA
DE CLAQUÉ.
Organitza: Artis Tarragona i MTtap claquè
13 h Lamorada
C. Natzaret, 14 baixos
Vermut & Dixie amb
HOT WATER
Organitzen: Imnohipster, S.L i Lamorada

Va viure a Europa sense estar-se
de res, escrivint moltes cançons
que posteriorment serien èxits
que es tradueixen en sonoritats
ideals per a la combinació dels
tres instruments que integren el
TGN Hot Trio: a l’impuls enèrgic
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de la bateria s’hi afegeix el fons
harmònic i rítmic del piano,
que alhora dialoga amb el saxo
soprano.
John Style: piano
Xavier Pié: saxo soprano
Quim Solé: bateria
Entrada: 5 € (amb consumició mínima
inclosa)

Lady of Song, és considerada la
cantant més important i influent
de la història del jazz.
Susana Sheiman i el trio d’Oriol
González, amb motiu del centenari del naixement de l’Ella, li fan
un homenatge profund, enèrgic,
diferent, en què combinen la màgia de Fitzgerald, l’exquisida veu
de Sheiman i l’original sonoritat
del Crazy Trio.
Entrada: 6 € (clients de CaixaBank:
descompte del 50 %)
Venda d’entrades a les taquilles de CaixaForum i a caixaforum.com/agenda.
Organitza: Obra Social Fundació La Caixa

19 h Bar La Fusteria 2.0
Baixada Pescateria, 8
Dixie & Swing a la fresca amb
RAÜL CID & ADRIÀ MORT
Organitza: Bar La Fusteria 2.0
20 h CaixaForum
C. Cristòfor Colom, 2
Vespres Dixie
Susana Sheiman i Crazy Trio
presenten Happy Ella 2U. Un
homenatge a Ella Fitzgerald.

20.30 h Bar Mala Bar
C. Enrajolat

Ella Fitzgerald, també coneguda com a Lady Ella o The First

Organitza: Bar Mala Bar
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Dixie a la fresca amb
DATS PEL BLUES.

20.30 h L’Assaig
C. Merceria, 30 (pl. del Fòrum)

21.30 h Teatre Metropol
Rambla Nova, 47

L’Assaig en viu amb
WALKING STICK MAN

El Concert del Teatre Metropol
Rachel Ratsizafy & Shakin’ All

Organitza: Amupro i L’Assaig

Francesa amb orígens a Madagascar, Rachel Ratsizafy va començar
cantant les cançons tradicionals
de la seva terra natal i va fer el
seu debut en la música afroamericana en grups evangèlics. La
seva terra escollida és el jazz.
Actualment és una de les veus
joves més destacades del gòspel
a França. La seva emotiva veu
arriba a Tarragona per trobar-se
amb l’enèrgica banda barcelonina Shakin’ All, un dels grups de
jazz tradicional de més potència
i qualitat sonora del panorama
nacional. Junts ens proposen una
visita a les arrels de les músiques
de Nova Orleans: el jazz, el gòspel
i el blues tradicional.
http://www.rachelratsizafy.com
Entrada gratuïta prèvia recollida d’invitacions
a les taquilles del Teatre Metropol a partir del
29 de març (2 invitacions per persona). Aforament limitat a la capacitat de la sala.

20.30 h Còcula Restaurant Hotel Urbis Centre.
Pl. Corsini, 10
Dixie a taula LAIA MASDEU &
GEORGI OLSHANETSKY presenten: Un passeig pel Jazz dels
anys 30 i 40. Un sopar cantat.
Laia Masdeu (veu i vilolí) i
Georgi Olshanetsky (guitarra), dos
reputats professors de música de
diferents escoles deTarragona,
formen aquest duo d’indubtable
qualitat artística.
En aquesta ocasió oferiran un
repertori basat en els clàssics del
Jazz instrumental i vocal dels anys
30 i 40 del segle XX, amb que
acompanyaran els comensals en
un ambient distès i molt proper.
Organitza: Hotel Urbis Centre
21 h Cal Mano
C. Cós del Bou, 9
Sopar & Dixie amb
White Boy White
Organitza: Amupro i Cal Mano
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21.30 h Pizzeria Da Nicola
C. Comte de Rius, 11

Tarragona

Sopar & Dixie amb ÀNGEL DUST

C. Cos del Bou, 23

Organitza: Pizzeria Da Nicola

Concert jam a la Jove amb
WAX & BOOGIE.

21.30 h Restaurant Quim Quima
C. de les Coques, 1 bis

Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove

Sopar & Dixie amb
LAZ.ARTE DUO.

Aquests darrers anys Wax &
Boogie s’ha convertit en un dels
millors i més valorats formats
del panorama de l’old blues i del
rhythm’n’blues.

Organitza: Restaurant Quim Quima
22 h Ateneu de Tarragona
C. Sant Magí, 4
Concert de blues, jazz i soul
amb THE BLUES BOX.
Organitza: Ateneu de Tarragona
22 h La Piadina della Nonna
(antiga Madolina)
C. Estanislau Figueras, 14
Sopar & Dixie amb
PEPPER AND SOUL
Organitza: La Piadina della Nonna
22 h Restaurant Palau del Baró
C. Santa Anna, 3
Sopar & Dixie amb
STROMBOLI JAZZ DUET.
Organitza: Restaurant Palau del Baró

22.15 h Colla Jove Xiquets de

Ster Wax i David Giorcelli es
mouen amb serenitat i aplom
pels corrents més diversos del
gènere. El shuffle, el bugui-bugui,
el rock’n’roll, el swing o els jumps
formen part del seu repertori habitual, sense oblidar els intensos i
càlids slow down.
Amb aquestes combinacions,
tenim assegurat un espectacle d’alt
voltatge, capaç de captivar l’atenció
de manera immediata, evocant
els grans mestres del gènere i al
mateix temps oferint un repertori
amb versions i temes propis.
E l 2016, el Wax & Boogie Rhythm
Combo va ser seleccionat per
representar Espanya a l’European
Blues Challenge a Itàlia.
https://www.waxandboogie.info/
Entrada lliure, limitada a l’aforament del local.
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23 h Bar del Metropol
Rambla Nova, 46
Dixie & Concert amb
GUSTAV LUNDGREN TRIO.
Gustav Lundgren és un dels
guitarristes de jazz més destacats
del panorama musical actual suec,
i està considerat un especialista en
la interpretació de l’obra de Django Reinhardt. En les seves gires per
tot el món s’ha guanyat el respecte
i l’admiració tant del públic com
de la crítica especialitzada.
Gustav Lundgren: guitarra (Suècia)
Romain Vuillemin: guitarra (França)
Tom Warburton: contrabaix (EUA)
http://gustavlundgren.com
Servei de bar. Entrada lliure, limitada a
l’aforament de la sala.
23 h Sala Zero
C/ Sant Magí, 12
Dixie & Concert
Soul City
AURORA & THE BETRAYERS
Aurora García és l’excantant de la
banda madrilenya de soul Freedonia. Aquesta veu estratosfèrica
es consagra ara amb The Betrayers com una de les propostes
més originals i inclassificables del
panorama espanyol i com una
de les bandes amb més projecció
internacional.

El 2013 van decidir posar en comú
i gravar algunes idees que, per
estil, no havien pogut aportar a
altres projectes. En poc temps
aquestes idees es van acabar
convertint en el projecte de més
envergadura. El 2014 presenten el
seu àlbum de debut, Shadows go
away. El seu primer senzill, Ain’t
got no feelings, va ser un immillorable preludi del que passaria
després. Enguany han començat
una gira de 70 concerts, que
passarà també pel Black Music
Festival de Girona com un dels
seus plats forts.
www.vortex.cat
Organitza: Vòrtex i Sala Zero
Col·labora: Surtdecasa Camp de Tarragona i
Tarragona Ràdio
Venda d’entrades anticipades: Shiva Music,
H-Records i Entradium.com
Entrada: 12/15 €
Abonament Soul City, tres concerts: 30 €
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23.45 h Museum Cafè
C. Sant Llorenç, 5
Concert amb PACHECO &
ORDAX ELÈCTRIC QUARTET
Organitza: Museum Cafè
23.30 h Colla Jove Xiquets de

Tarragona

C. Cos del Bou, 23
Concert jam a la Jove amb
WAX & BOOGIE.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove
00.30 h Colla Jove Xiquets de

Tarragona

C. Cos del Bou, 23
Jam a la Jove amb els músics
participants en aquesta edició del
festival.
Organitza: Colla Jove Xiquets de Tarragona
Col·labora: Associació d’Amics de la Colla Jove

DIUMENGE 9 D’ABRIL

12 h Teatre el Magatzem
C. Reding 14
Música i teatre
(familiar-infantil +7 anys)
Històries de jazz amb la
HARPO’S BAND.
Molta música en una posada
en escena teatral, dirigida a un
públic familiar, que s’endinsarà
en l’ambient jazzístic més genuí
i autèntic. Un relat en clau de
novel·la negra i humor, amb
banda sonora a ritme de jazz.
La Harpo’s Band és el quintet de
jazz que amenitza les nits d’un
club anomenat Black Perry, a Chicago. Aquest és el punt de partida
d’una història durant la qual cinc
músics (saxo, trompeta, contrabaix, piano i bateria) interpreten
un repertori amb què repassen
diferents estils significatius de
la història del jazz: el blues, el
dixieland, el swing, el be-bop, el
latin jazz i la fusió.
Piano: Marc Mas
Contrabaix: Aleix Forts
Bateria: Xef Vila
Trompeta: Albert Cruz
Saxos: Guillem Vernis
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Text i actor: Xevi Font
Direcció: Sam Atencia
Entrada: 7 €; socis COT: 6 €
12.30 h Pl. Verdaguer
Concert vermut amb la
BIG BAND BUMT.

Autora: Laia Díaz

Organitza: Nova Escola de la Banda Unió
Musical
Patrocina: Vermut Yzaguirre
#Ellafadixie
De 12.30 a 15.30 h

Parc de l’Amfiteatre Romà
Pícnic Dixie
TGN SWING ens porten la
BATALLA DE BANDES amb SWING
AIRLINES i I THE KISSIN BANDIT
Us convidem a acomiadar-vos del
23è Festival Internacional Dixieland de Tarragona gaudint de
l’habitual Pícnic Dixie en família
a l’aire lliure.

Seguiu-nos a les xarxes! Des de la pàgina
oficial del Dixieland a Facebook (https://
www.facebook.com/DixielandTGN) tindreu
accés a imatges i vídeos relacionats amb
el Festival. A més, a Instagram i al canal de
Youtube de Tarragona Cultura podreu veure
fotografíes i vídeos del Festival així com
accedir a la seva llista de reproducció i a
Spotify (@dixielandtgn) trobareu llistes de
diversos estils musicals.

Enguany comptarem amb la
col·laboració especial de l’entitat
Tarragona Swing, que ballarà als
ritmes de dues bandes confrontades, amistosament, en un duel
musical per demostrar quina
és la banda que fa ballar més a
tothom.
Autora: Laia Díaz
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Disseny gràfic: Eva Jolis / unicum.co

Salut i música!
Fins l’any que ve!
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