DIUMENGE, 8 DE MARÇ, 19 h
AL TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

8è CONCERT MÚSICA PER A LA SOLIDARITAT

LA VELLA DIXIELAND
AMB LA COL·LABORACIÓ DE
ERWYN SEERUTTON

r
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A benefici de

PREU: 20 €
VENDA D’ENTRADES www.tasantcugat.cat
Oficina de Turisme - Oncolliga (Xalet Negre)

MÚSICA PER A LA SOLIDARITAT 2015
Música per a la solidaritat és un concert benèfic organitzat anualment pel Rotary Club de
Sant Cugat del Vallès per recaptar fons destinats a una entitat que desenvolupi tasques
humanitàries i socials rellevants a la nostra ciutat.
La 8ena edició d’aquest concert està destinada a Oncolliga de Sant Cugat del Vallès,
per ajudar a aquesta entitat amb la seva tasca d’atenció al malalt de càncer i la seva família
al llarg de tot el procés de la malaltia, amb les seves activitats de divulgació, prevenció i
rehabilitació.
Per col·laborar en aquest projecte solidari, el millor que pots fer és assistir al concert. Si no pots venir, fer una aportació a la fila zero, és una bona alternativa.
Fila zero: Compte ES09 2013 0295 7502 0094 4418 indicant pel concert benèfic Música
per a la solidaritat.

ELS ARTISTES SOLIDARIS D’AQUESTA EDICIÓ SON ELS COMPONENTS DE LA VELLA DIXIELAND
La Vella Dixieland és un grup català molt popular, és un cas inèdit del panorama musical
d’aquest país, consagrat al jazz clàssic, sobretot del tipus Nova Orleans i Dixieland. El grup
va formar-se l'any 1980, com una reunió d'amics per tocar la música que més els agradava:
el jazz clàssic. Des d’aleshores han tingut una progressió constant : es va professionalitzar
l’any 1981, ha enregistrat 8 discos, ha realitzat més de 2500 actuacions, ha participat en
els millors festivals de jazz del món i ha col·laborat amb nombrosos grups de tot el país.
Malgrat que el nom del grup fa referència a l'estil Dixieland, el seu repertori és molt més
ampli. A més a més del jazz tradicional també inclouen el swing, els espirituals, el blues i
el jazz actual de Nova Orleans. Temes dels clàssics (Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie
Holiday) s'alternen amb temes de nous autors i fins i tot algun tema de producció pròpia.
La Vella esta formada pels músics: Pep Gol (trompeta), Pau Casares (clarinet i saxo tenor), Xavi Manau (trombó), Benoit Poinsot (saxo alt), Gerard Nieto (piano), Josemi
Moraleda (contrabaix) i Pinyu Martí (bateria). Com a veu convidada tenen la cantant
Marian Barahona.
Altres col·laboracions: Los Rebeldes, Big Mama, Michele McCain, Txell Sust, Monica
Green, Leroy Jones, Erwyn Seerutton, La Locomotora Negra, la Coral Sant Jordi, Els Pets,
Lax'n'Busto, Comediants i Tricicle.
Per aquest concert benèfic, tindrem la col·laboració especial de Erwyn Seerutton, director
del Cor de Gospel de Sant Cugat del Vallès.
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