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23, 24 i 25
de setembre
de 2022

JAZZ
V II F E S T IVA L
D E JA Z Z
D E V IL A -R E A L

Auditori Municipal
Músic Rafael Beltrán Moner

SALUDA

Vila-real és una ciutat de grans músics referents com Francesc
Tàrrega, José Goterris, Rafael Beltrán Moner i altres que ens fan
gaudir amb les seues creacions i interpretacions.
L'Ajuntament de Vila-real vol que totes les disciplines artístiques
estiguen presents a la nostra ciutat i el
no podia ser-ne una
excepció. Després d'una llarga trajectòria ens trobem amb la
nova aposta que ens presenta Vicent Colonques amb aquest
Real Jazz 2022.
Cada edició ha anat adaptant-se a la realitat del moment i el
2022 no podia ser menys. Enguany tornem a l'Auditori per a
poder gaudir de tres dies de bona música amb la comoditat que
ens ofereix un espai tancat i que de segur que ens farà viure
moments màgics.
Un altre incentiu que té aquest festival és el conveni que hem
signat amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació,
a través d'À Punt Mèdia, la radiotelevisió i el web autonòmic
valencians, que ens permetrà arribar a molta més gent.
Desitgem que gaudiu d'aquesta nova edició que ha programat
amb tanta cura l'organització.

Rosario Royo
Regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real

PROGRAMACIÓ

Actuacions gratuïtes amb invitació

Divendres
23 de setembre
20.00 hores

C L A R A P E YA
Dissabte
24 de setembre
20.00 hores

JAV IE R
VERCHER
Diumenge
25 de setembre
20.00 hores

YEI YI & CO
Totes les actuacions tindran lloc
a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner

Divendres 23 de setembre
20.00 hores

Auditori Municipal
Músic Rafael Beltrán Moner

C L A R A P E YA
La pianista i compositora Clara Peya presenta nou treball,
el seu onzé àlbum Perifèria . L'univers de l'artista s'inspira aquesta
vegada en els espais de pas, en els marges, en allò que no han
volgut que mirem. Les perifèries reals i emocionals que genera
un sistema hostil que no ens abraça a tots. Els perímetres que
emmarquen i classifiquen el que és normatiu i la necessitat de
dinamitar-ho tot per a habitar un nou espai sense límits.

CLARA PEYA Piano i electrònica
ENRIC VERDAGUER Veu
VIC MOLINER Baix elèctric i electrònica
DIDAK FERNÁNDEZ Bateria i electrònica

Actuació gratuïta
amb invitació

Dissabte 24 de setembre
20.00 hores

Auditori Municipal
Músic Rafael Beltrán Moner

JAV IE R V E R C H E R
Javier Vercher presenta Agricultural Wisdom , un projecte
musical en què el saxofonista i compositor de carrera
internacional compta amb un sextet format per alguns dels
millors músics residents a València. Agricultural Wisdom està
pensat com un espai obert a la improvisació i el desenvolupament
orgànic del
, amb una riquesa harmònica plena de matisos i
un llenguatge lliure d'excessos i clarament sensitiu.

JAVIER VERCHER Saxo, flauta i percussió
IVAN CEBRIÁN Guitarra
MOISÉS SÁNCHEZ Piano
JOAN CODINA Contrabaix
CARLOS MARTÍN Percussió
DAVID GADEA Percussió

Actuació gratuïta
amb invitació

Diumenge 25 de setembre
20.00 hores

Auditori Municipal
Músic Rafael Beltrán Moner

YEI YI & CO
Yei Yi & Co presenta el seu nou projecte A l’espai Nivi , amb temes
originals compostos per José Muñoz, Carlos Medina i Jesús Gallardo.
Com en anteriors treballs, es pot escoltar la mescla de ritmes
agermanats amb el
procedents d'altres estètiques.
La incorporació de flauta, soprano, saxo alt (Augusto César Lima)
i guitarra (Carlos Medina), aporten noves textures que afegeixen
frescor al repertori del grup.

JESÚS GALLARDO Bateria
JOSÉ MUÑOZ Saxo tenor
JOAN DE RIBERA Piano i teclats
DANI FERNÁNDEZ Contrabaix
CARLOS MEDINA Guitarra
AUGUSTO CÉSAR LIMA Saxo alt, soprano i flauta

Actuació gratuïta
amb invitació

CRÈDITS

Organitza Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vila-real
Promou Malabar + Lof Media
Mitjà oficial À Punt Mèdia

Direcció artística Vicent Colonques
Disseny Plom! Gràfic

Correcció lingüística Regidoria de Normalització Lingüística.
Ajuntament de Vila-real

realjazz_fest
@RealjazzFest
@RealjazzFest

Organitza
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Mitjà oficial

