Concert de cloenda del cicle ‘Música a les Places’ per celebrar el 25è aniversari de música de l’Associació
dimarts, 24 de setembre de 2019 09:51

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que el pròxim divendres 27 de
setembre a les 22 hores a la plaça de Sant Ferran es farà un concert especial de cloenda del
cicle de ‘Música a les Places’ d’aquest 2019. Aquest concert comptarà amb les actuacions de
Blues Connotation, Jam Factory i Chimichurri, i es farà en homenatge als 25 anys de música de
l’Associació Jazz & Co.

“L’associació musical Jazz & Co es va fundar l’any 1999 i la seva principal finalitat ha estat la
de conservar i fomentar la música en totes les seves facetes, promovent tot tipus d’activitats
musicals amb la motivació de donar sortida a la creació musical a través d’actuacions en
directe”, segons ha explicat la consellera de Cultura, Susana Labrador, que ha aprofitat per
felicitar a la banda la seva dedicació al món musical i cultural de Formentera i que aquest any
ha rebut per tota aquesta feina un dels premis Sant Jaume.

Cal destacar també que Jazz & Co promou la música a través d’actuacions musicals en directe.
Dins el cicle de ‘Música a les Places’, l’associació porta 25 anys organitzant el Jazz a la plaça
al poble de Sant Francesc, i més de 20 al poble de Sant Ferran. Aquest cicle que representa un
gran atractiu tan per a residents com per a turistes durant els mesos d’estiu.

Recordem que l’activitat cultural de ‘Música a les Places’ s’ha estès durant tot l’estiu
programant concerts tots els dilluns al port de la Savina, dijous a la plaça d’Europa des Pujols,
divendres a la plaça de Sant Ferran i dissabtes a la plaça de Sant Francesc.
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