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FESTIVALS | DIVERSOS ESCENARIS

L’agost tindrà gust a jazz,
blues, soul, swing i R&R
El 16è San Miguel Mas i Mas Festival omplirà de
música les nits del mes d’agost amb 68 espectacles i
250 artistes diferents
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El 16è San Miguel Mas i Mas
Festival tornarà a omplir de
música les nits del mes
d’agost amb 68 espectacles i
250 artistes diferents. El certamen celebrarà els principals concerts d’aquest any al
Teatre Coliseum -enlloc del
Teatre Grec i el Palau de la
Música.
Completa la programació
a l’emblemàtic teatre les formacions Incognito, Electro
Deluxe, Andrea Motis i Joan
Chamorro, Juan Perro amb
un concert de cloenda a

càrrec de Clarence Bekker
Band. La programació al Jamboree inclourà actuacions
com Eddie Henderson Quartet, Ronald Baker i René Marie i tindrà com novetat la celebració en el marc del festival del seminari amb tallers i
sessions Global Music Foundation, amb set concerts gratuïts a la tarda a la Plaça Reial

ELS
NOVAIORKESOS
LUCKY CHOPS
PROTAGONITZEN
LA PRIMERA CITA

CULTURA | 36ENA EDICIÓ

La Setmana del Llibre en Català
honra la llibertat d’expressió
S’han organitzat
activitats familiars i
zones especialitzades
en literatura infantil
GENTE

La 36a edició de La Setmana
del Llibre en Català dedicarà
taules rodones, lectures i manifestos a la llibertat d’expres-

sió i les llibertats individuals
com a part del seu “compromís social”.
Se celebrarà entre el 7 i el
16 de setembre i hi haurà, per
exemple, debats sobre Valtonyc, Fariña o la polèmica
dels titellaires.
A més, el diumenge 9
l’Associació Catalana pels
Drets Civils participarà en el

i un concert final de
cor i cambra a costat
de la platja. El festival començarà la nit
del 31 de juliol amb
el soul, el funk i el
rythm&blues dels
novaiorquesos
Lucky Chops, una
banda que es va donar a conèixer tocant versions al metro.

La banda Lucky Chops es va fer famosa amb els seus concerts al metro de Nova York.

Nou espai
La programació arriba Coliseum després que l’Ajuntament hagi denegat els permisos per repetir l’experiència de
l’any passat del Nits d’agost

festival. El president de la Comissió Organitzadora de La
Setmana, Joan Sala, ha anunciat que Guillem Terribas serà
el primer llibreter a rebre el
Premi Trajectòria en les vinti-dues edicions del guardó.
Una de les novetats d’aquesta edició de la Setmana del
Llibre en Català és l’aplicació
d’una clàusula que obliga que
cap llibre estigui repetit en
més d’un estand.
Les convidades especials
d’aquesta edició són l’escriptora nigeriana Ayobani Adebayo i la il·lustradora estatunidenca Sarah Andersen.

MÚSICA

Jornada intensiva
a Can Zam de
música electrònica
Tomorrowland és un dels festivals més massius dedicats
a la música electrònica de Catalunya. Per segon any consecutiu se celebra a Can Zam. El
dissabte 28 oferirà una llarga
jornada amb grans noms de
la música electrònica fins a
altes hores de la matinada.

al Teatre Grec. Com cada any,
al Jamboree també s’hi oferiran concerts diaris, en una
programació que començarà
l’1 d’agost amb la celebració
del Global Music Foundation
All Stars Feat Francesco Petreni, on hi participaran una cin-

ELS PRINCIPALS
CONCERTS
D’AQUEST ANY
SERAN AL TEATRE
COLISEUM

ACN

quantena d’alumnes de 14
nacionalitats diferents. El Jazz
Workshop and Music Festival tindrà lloc del 31 de juliol
al 6 d’agost del 2018 amb una
sèrie de concerts, tallers i sessions ‘after hours’ amb artistes de primer nivell mundial.

