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Jazz a dojo a Altafulla amb

dos cicles musicals
26 maig 2021
Altafulla acollirà un dels cinc concerts del cicle ‘Escales’
del festival itinerant del Camp de Tarragona ‘TGN Jazz’.
Aquest nou cicle té l’objectiu d’ampliar el radi del seu
abast, sumant el valor patrimonial d’espais del Camp de
Tarragona a la qualitat contrastada dels artistes que formen
part de les seves programacions. A banda d’Altafulla, també
passarà per Tarragona, Reus, Torredembarra i la Nou de Gaià.
El festival se celebra del 5 al 6 de juny.

Pel que fa al concert d’Altafulla, la plaça de l’Església
acollirà el proper 24 de juny, per Sant Joan, el concert de
Rita Payés, Joan Fort & Horacio Fumero a partir de les 19
hores. Les entrades per al concert ja es poden adquirir a la
plataforma on line Entradium a un preu de 6 euros i a taquilla
costaran 10 euros.
Però abans, més Altafujazz
Abans que arribi el concert esmentat del TGN Jazz, Altafulla
gaudirà de nou d’aquest estil musical gràcies al cicle de

concerts permanent Altafujazz En aquest cas l’actuació tindrà
lloc el dissabte 5 de juny a les 20.00h a l’exterior de la
Pallissa de l’Era del Senyor. Els convidats són Miguel Viejo
Trio & Friends.

La formació que es podrà veure i escoltar la comandarà Miguel

Viejo a la guitarra i arranjaments, Olegario Velázquez al baix
elèctric, Eduard Cervera a la bateria & percussió; i un trio
de músics a la secció de vents format per Alfonso Montuenga,
Joan Biosca i Toni Pla Santamans qui a més de músic, és també
el responsable del cicle Altafujazz.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions

d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club

gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a

certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

