Torna el Formentera Jazz Festival amb noves activitats
dijous, 2 de juny de 2016 19:04

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Festes i l’àrea de Turisme, ha presentat avui la
celebració de la segona edició del Formentera Jazz Festival que s’inicia avui a les 16.00 hores i
es perllongarà fins al pròxim diumenge 5 de juny. La consellera de Cultura i Festes, Susana
Labrador, la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, i el formenterer, i director del festival
Maxwell Wright, (ex-membre de Ojos de Brujo), han explicat totes les activitats que es faran
durant els pròxims 4 dies i que posaran el nom de Formentera dins en l’epicentre de la música
Jazz.

Les novetats d’aquesta edició són que hi ha un dia més de festival, amb noves activitats tant
per a adults com per a nens, i la incorporació d'una programació de cinema feta en
col·laboració amb el festival In-Edit de cinema documental musical. Però sobretot el que torna a
destacar d’aquest certamen és la selecció d'artistes de jazz que actuaran en directe, com
Lessus, Jazzabell, Para Orbe, Mediant Collective, Tula Quartet, Román Filiu Quartet & The
Beautiful Splendid Extra Quintet y DJ Raver Jewish.

Activitats
Avui a les 16.00 hores s’inicien les activitats amb un taller de percussió per a grans al Jardí de
ses Eres de Sant Francesc, a les 19.00 hores a la Sala de Cultura (cinema) es projectarà el
documental musical “Let's get lost Chet Baker”. La festa d'obertura serà aquesta nit amb un
Jazz Lounge a les 21.30 hores al Jardí de ses Eres.

Demà divendres continuen les activitats amb un taller de dansa contemporània per a grans a
les 16.00 hores al Jardí de ses Eres, i a les 19.00 hores a la Sala de Cultura (cinema) és
projectarà altre documental musical “San Andreu Jazz Band”. A les 21.30 hores, a l’escenari
principal de la Plaça de la Constitució de Sant Francesc, hi haurà l’actuació de “Mediant
Collective”, a les 23.00 hores “Jazzbell” i a les 00.30 hores “Lessus Trio”.

El dissabte a les 16.00 hores al Jardí de Ses Eres es farà un taller de cant i percussió per a
nens, i a les 19.00 hores es projectarà altre documental musical, “The three sides dream
Rahssan Roland Kirk”, a la Sala de Cultura (cinema). A les 21.30 hores a l’escenari de la plaça
de la Constitució actuarà “Tula Quartet”, a les 23.00 hores “Roman Filiu Quartet” i a les 00.30
hores “Papa Orbe e The Beautiful Splendid Extra Quintet”. Tancarà la nit el DJ Raver Jewish a
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les 2.00 hores.

Festa de cloenda
I el diumenge a la tarda festa de cloenda amb una Jam Session al Blue Bar. El Consell de
Formentera dóna suport logístic al festival del que gaudeixen turistes i residents, allotjament
pels músics, i 10.000 euros per ajudar al finançament. El preu d’entrada dels documentals són
5 euros per sessió. La resta d’activitats són gratuïtes.
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