Vine al Parc Central de Nou Barris els dies
10 i 11 de juliol i gaudeix del millor blues!!!
www.bluesbcn.com

Al llarg d’aquests tretze anys, hem portat el Festival de Blues amb la in-

tenció de ser fidels a la nostra concepció de la cultura com a ens de cohesió,
de solidaritat i igualtat, a través del compromís i la participació activa
dels ciutadans. Sempre hem estat en contra de l’èxit a qualsevol preu, de
convertir la creativitat en un producte de consum, anodí i insubstancial. El
blues, ja en els seus orígens, va néixer com una expressió contracultural.
Així que, quina millor forma de retre homenatge al gènere que
continuar lluitant, en el dia d’avui, pel seu reconeixement
com a patrimoni obert als ciutadans? Donem de nou
una empenta a la cultura integradora,
gratuïta i oberta!

Divendres 10 de juliol, a les 19.30 h

Sweet Martha & The Blues Workers (CAT)
Nico Wayne Toussaint (FRA)
Barcelona Blues Reunion (CAT)
Dissabte 11 de juliol, a les 20 h

Jimmy Barnatán (ESP)
Sonny Rhodes (USA)
A Contra Blues (CAT)
Parc Central
de Nou Barris
Entrada gratuïta

Dijous 2 de juliol a las 21 h

“Nits de Blues al Poble Espanyol”

Honky Two
MA Lonesome & Alan Bike

POBLE ESPANYOL, av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, preu entrada consulteu a la web HYPERLINK “http://www.poble-espanyol.com” www.poble-espanyol.com

Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 de juliol
Concerts “Blues al carrer”

a les 19 h

Ubicacions per determinar, per a localitzacions i horaris consulteu a la web:
www.bluesbcn.com

Dimarts 7 de juliol a les 21 h
Concert “Mestres del blues”

Des dels seus inicis, l’any 2008, l’Escola de Blues de Barcelona compta entre
el seu personal docent amb alguns dels músics més destacats de l’escena
nacional. En aquesta ocasió, tant al Milano com al Festival de Blues de Barcelona, ens complau oferir-vos una sessió única amb alguns dels “Mestres del
Blues” d’aquesta ciutat.
Marti Elias, Bernat Font, Rod de Ville, Chino, Dani Pérez i Victor Puertas
seran els encarregats de posar ritme a la que sens dubte serà una nit inoblidable.
Milano Cocktail Bar, ronda Universitat, 35

Dimecres 8 de juliol a les 19 h

JAM SESSION FESTIVAL amb Little Jordi

Festa de Fi de Curs Escola de Blues

L’Escola Taller de Blues de Barcelona celebra el final de curs 2014/2015 i
el seu 6è any de vida portant la música dels seus combos d’alumnes i de
la seva Big Band al Casal del Barri de la Prosperitat, al barri on va néixer, i
mostrant la qualitat del futur del blues a la ciutat. Després donarem l’oportunitat a tots el afeccionats presents perquè demostrin els seus coneixements
i la seva passió pel blues amb la coneguda Jam Session del Festival, en què
professionals i amateurs es donen cita a l’escenari.
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Àngel Pestaña, 1

Dijous 9 de juliol a les 21 h

“Nits de Blues al Poble Espanyol”

Mancuso

POBLE ESPANYOL, av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, preu entrada consulteu a la web
HYPERLINK “http://www.poble-espanyol.com” www.poble-espanyol.com

Dilluns 6, a les 19 h

Màster Class “Història de la música negra a través de la veu”

A càrrec de Jonathan Herrero

El Corte Inglés Portal de l’Àngel (av. Portal de l’Àngel, 19-21) Sala Àmbit Cultural (6a planta)
Inscripcions: wwww.bluesbcn.com

Dilluns 6, a les 12 h

Concert al centre penitenciari “La Modelo”

A càrrec de Mancuso
Dimarts 7, a les 10 h

Big Mama Montse a l’Hospital Vall d’Hebron

Big Mama (veu i guitarra)
Dimecres 8, a les 12 h

Concert al centre penitenciari “Wad-Ras”

A càrrec de Mancuso
Aquests concerts socials estan destinats als interns i personal
dels centres
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