Torna el Formentera Jazz Festival entre el 6 i el 9 de juny
dimecres, 3 d'abril de 2019 13:43

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura i Turisme, informa que entre el 6 i el 9
de juny se celebrarà a la nostra illa la V edició del Formentera Jazz Festival. Aquest certamen
compta amb el suport del Consell de Formentera i és iniciativa del formenterer Maxwell Moya,
músic i productor cultural.

Segons el director, "aquesta cinquena edició del festival combina, una vegada més, l'energia,
l'art i la música d'artistes, tant emergents com consagrats, del panorama local, nacional i
internacional". Des de la seva creació el festival ha anat creixent i aquest any s'espera que
unes 5.000 persones en puguin gaudir del mateix.

En paraules de Maxwell, "aquests 5 anys representen un cicle molt bonic on es demostra que
el Festival s'arrela i arrela amb tot el teixit social i cultural de l'illa. Estem contents que el públic,
local i no local, hagi fet seu el festival que va creixent any rere any".

Pel que fa al pla artístic, el director i fundador del festival ha destacat que "fidels a la nostra
línia inicial de ser una trobada musical oberta a l'univers del jazz on també es mostren altres
elements i gèneres als quals ha influenciat com és l'hip-hop, el funk, el latin jazz, la música
brasilera, el flamenc i fins i tot música electrònica".

Festival gratuït
El festival està obert a tots els públics i és gratuït, en aquesta V edició podran gaudir
d'actuacions en diversos escenaris com la plaça de Sant Francesc, el Blue Bar a la platja de
Migjorn, el Chezz Gerdi a es Pujols i per primera vegada al Sa Panxa de Sant Ferran.

Artistes
Tonina Saputo, Perico Sambeat, Max Holm Trio, Ermanno Panta & Banda Zeitun, Dj Uri Calleja
i Midi Jazz Club són els primers artistes que es publiciten al cartell del V aniversari del
Formentera Jazz Festival.
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Jam session
I com cada any, el Formentera Jazz Festival convidarà en la seva última nit, a tots els músics
que estiguin a l'illa (professionals i amateurs) a unir-se en una gran jam session, en la qual la
improvisació, essència de la música jazz, serà l'únic fil conductor.

El Consell de Formentera dóna suport a aquesta iniciativa per "dotar de vida cultural a l'illa de
Formentera, i que turistes i residents en puguin gaudir", segons ha destacat la consellera de
Cultura, Susana Labrador.

Cal destacar que en els pròxims dies l'organització del festival informarà sobre més artistes i
activitats encara pendents de confirmar, i que completaran el cartell Formentera Jazz Festival.
Trobareu tota la informació a la plana web: http://www.formenterajazzfestival.com/

3 d’abril de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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