NOTA DE PREMSA
L’ESPAI SOLIDARI “Elles&Jazz” AL CLAUSTRE DE SANT
FRANCESC ENS ACOSTA AL JAZZ NACIONAL EN VEU DE
DONA DE LA MÀ DE LA DO CAVA


L’Espai Cava destinarà part dels seus beneficis a la lluita contra el càncer
de mama

El Consell Regulador de la DO Cava convertirà el claustre renaixentista de Sant Francesc
en un espai solidari on les propostes musicals protagonitzades per dones del nostre
territori, es maridaran amb cava rosat, dins de la programació de la desena edició del
Vijazz.

WOW TRIO, el divendres a mitja nit, i Eva Fernández Group, el dissabte a les 20 h, seran
les artistes que pujaran a l’escenari del cicle “Elles&Jazz” a l’Espai Cava.

Es tracta d’una proposta solidària del la DO Cava Cava ja que 3 euros de l’entrada de
cadascun dels dos concerts es destinaran de forma íntegra a una entitat social local en
benefici de la lluita contra el càncer de mama. Una iniciativa que des de Banc Sabadell
Vijazz Penedès es va aplaudir des del primer moment accedint a la seva organització.

Aquestes propostes musicals es podran maridar amb 3 copes diferents de cava rosat
que els elaboradors de Cava expositors al Banc Sabadell Vijazz Penedès 2016 també
donaran per a aquesta iniciativa solidària, tot plegat amb unes dolces maduixes (tot
inclòs amb l’entrada a l’espai).

Lloc: Espai Cava al claustre de Sant Francesc
Horari: WOW Trio 1/07 a les 00 h | Eva Fernández Group 2/07 a les 20 h.
Preu: 13€ (amb copa retornable)

Entrades ja a la venda: Pel web del Vijazz, del TR3SC i ATRÁPALO, i in situ sempre que hi
hagi tiquets disponibles. (Són tiquets diferents als del Vijazz)

ELS GRUPS
WOW Trio. 3 dones, 3 ànimes, 3 veus, 3 instruments. 3 són les lletres que identifiquen
un nou projecte fresc, alegre i sensual: WOM.
Clara Luna, Laia Fortià i Gemma Abrié són 3 representants de la nova i abundant
generació́ de músics del panorama català̀, però̀ a més elles són dones amb empenta,
talent i una llarga i sòlida trajectòria.
De la unió de les seves inquietuds en resulta una proposta compacta, atrevida, sensible
i atractiva a tots els sentits, on conflueixen diferents estils com el jazz, la bossanova, el
soul o el pop a través d’arranjaments propis.

Eva Fernández Group. Contemporani i clàssic, audaç, fresc i elegant. Això i més es podria
dir de l’aproximació d’Eva Fernández al jazz. That Darkness és el títol del nou disc de la
cantant i saxofonista, així com de la composició de la mateixa Eva Fernández inclosa en
aquesta col·lecció de cançons.
Eva Fernández, una jove promesa del jazz català que destaca com a saxofonista,
clarinetista i cantant. Tot i la seva joventut, i com a membre de la Sant Andreu Jazz Band,
dirigida pel poliinstrumentista Joan Chamorro, Eva Fernández acumula una llarga
experiència en pocs anys i forma part de la nova fornada de joves i destacades veus
femenines. Fins ara, ja ha actuat amb grans figures com Perico Sambeat, Dick Oatts, Ken
Peplowski, Ignasi Terraza, Bobby Gordon, Jesse Davis, Terell Stafford, Wycliffe Gordon,
Josep M. Farràs, Scott Robinson, Josep Traver, Matthew Simon, Llibert Foruny, Carles
Benavent o Jordi Bonell, i ha participat en diversos projectes amb Andrea Motis & Joan
Chamorro Group. També ha participat als festivals de jazz de Barcelona, Terrassa, Porta
Ferrada, Menorca, Roses, Vic i Xàbia (València), entre d’altres.

Web oficial: www.vijazzpenedes.com

Servei de premsa
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