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| Del 30 de juny a l’1 de setembre · Divendres · Gratuït |
| Del 30 de junio al 1 de septiembre · Viernes · Gratuito |
| Du 30 juin au 1 septembre · Vendredi · Gratuit |
| From 30th June to 1st September · Friday · Free |

30/06 · 20.30 h · MASIA BAS · PLATJA D’ARO

| Nova Quartet
Senzillesa i sensibilitat musical

Temes que transiten pel jazz, el blues i la bossa nova. Una
passejada per cançons que ens faran gaudir de la senzillesa i la sensibilitat que ens ofereix la màgia del directe.
Jazz, blues y bossanova con sencillez y sensibilidad
Jazz, blues et bossa nova avec simplicité et sensibilité
Jazz, blues and bossa nova with simplicity and sensitivity

07/07 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO

| The Legendary Jazz Orquestra
Duke Ellington vs Count Basie

Un homenatge a la històrica trobada de les dues big bands
més cèlebres de tota la història del jazz i a la suma dels seus
membres i repertoris.
Homenaje a las big bands más célebres de la historia
Hommage aux big bands les plus célèbres de l’histoire
Tribute to the most famous big bands in history

14/07 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO

| Stefano Palatchi in Swing
Una veu poderosa, profunda i de gran noblesa

Acompanyat de cinc musics de primer ordre, l’artista italià
ofereix un concert basat en temes del més grans dels jazz:
Ellington, Gershwin, Mandel, Legrand o Martino.
Una voz poderosa al servicio de los grandes temas del jazz
Une voix puissante au service des grands thèmes du jazz
A powerful voice at the service of the greatest jazz pieces
© TONI RIERA

21/07 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO

| Marco Mezquida Trio
Una formació potent i emocionant, rica en matisos i estils
Un repertori format per composicions pròpies de Mezquida
i per arranjaments d’estàndards americans interpretats
amb personalitat, sensibilitat i gran presència a l’escenari.
Temas propios y arreglos de estándares americanos
Thèmes personnels et arrangements des standards américains
Songs and arrangements of American standards
© LAURA GUERRA

28/07 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO

| Anthony Strong
Una superestrella del jazz al Regne Unit

Acompanyat de bateria i contrabaix, el cantant i pianista
britànic, amb quatre discos publicats, selecciona
estàndards del jazz i clàssics del swing de la vella escola.
Estándares del jazz y clásicos del swing de la vieja escuela
Standards du jazz et classiques du swing de la vieille école
Jazz standards and old school swing classics
© THIBAUL STIPAL / NAÏVE

04/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO

| BCN Gospel Messengers ft. Lurine Cato
Sota la direcció de Ramón Escalé

Els guanyadors del Premi Enderrock per votació popular al
Millor Disc de Jazz 2016, comptaran amb la col·laboració
estel·lar de la cantant britànica Lurine Cato.
La reina británica del gospel le acerca a otros géneros
La reine britannique du gospel l’approche à d’autres genres
The British Queen of gospel touches on other genres

11/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO

| Cotton Club Big Band
De Hollywood a Broadway

Un viatge pels musicals i estàndards dels mestres de
Hollywood i Broadway i pels temes de l’època daurada
del swing. Una veritable “All Star Band” d’esperit americà.
Un viaje a los musicales de Hollywood y Broadway
Un voyage dans les comédies musicales d’Hollywood et de Broadway
A voyage around the musicals of Hollywood and Broadway

18/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO

| Anna Luna Quintet
20 anys de jazz

Un espectacle de gran excel·lència i qualitat de la mà
d’una de les cantants de jazz més enlluernadores del
país, amb una selecció de temes clàssics del jazz.
Temas clásicos del jazz para una voz encantadora
Thèmes classiques du jazz pour une magnifique voix
Jazz classics for a lovely voice

25/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO

| The French Swing All-Stars
Quintet format per grans musics de swing francesos

Jérome Etcheberry, trompeta i Michel Pastre, saxo; són
dos grans líders musicals de ple dret que quan s’uneixen
transmeten una química extraordinària.
Dos maestros franceses del swing unidos en el escenario
Deux maîtres français du swing ensemble sur scène
Two French masters of swing together on the stage

01/09 · 20.30 h · PLAÇA LLUÍS COMPANYS · CASTELL D’ARO

| Sloppy Beats
Ritmes funk combinats amb harmonies de jazz

Un repertori basat en temes pròpis complementats amb
algunes versions. S’hi poden escoltar influències diverses,
des dels Meters fins a Weather Report.
Ritmos funk combinados con armonías del jazz
Rythmes funk combinés aux harmonies du jazz
Funky rhythms combined with jazz harmonies
© JOAN VIDAL

| Del 30 de juny a l’1 de setembre · Gratuït |
| Del 30 de junio al 1 de septiembre · Gratuito |
| Du 30 juin au 1 septembre · Gratuit |
| From 30th June to 1st September · Free |
| www.nitsdejazz.com |
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FESTIVALS MUSICALS
CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ

27/05
CONCERTS INAUGURALS
17&18/06
XALARO
25/06
CONCERT DE COBLA
30/06 - 01/09
NITS DE JAZZ
08/07 - 26/08
SARDANES I HAVANERES
15/07 - 14/10
FESTIVAL DE S’AGARÓ
21/07 - 23/07
DESEMBOCA
03&14/08
FESTIVAL DE GUITARRA

08/09 - 11/09
FESTA MAJOR
CASTELL D’ARO
23/09
FESTISURF
COSTA BRAVA
WWW.ESTEREOFONICS.COM
FACEBOOK.COM/ESTEREOFONICS
INSTAGRAM · @ESTEREOFONICS
SPOTIFY · ESTEREOFÒNICS 2017

SAPHIE WELLS · NITS DE JAZZ 2015

11/08 - 15/08
FESTA MAJOR
PLATJA D’ARO

