2006

10A EDICIÓ
2016

DOSSIE R D E PRE M SA
O r ga n itz at p e r:

2

Continguts

PRESENTACIÓ 										4
FESTIVAL DE JAZZ
Calendari de concerts 									5
Grups i artistes 										7
Concerts paral·lels 								
15
Informació pràctica
Sistema d’obtenció d’entrades i procediment d’accés			
16
Escenaris										16
FIRA DE VINS
Calendari d’activitats									17
Tipus d’activitats
Sopar inaugural Vijazz								18
Fira del Vi 										19
Plaça Food&Jazz									20
Espai Cava										21
Vermutjazz										21
Espai Lounge Vallformosa							21
Sala Tast										22
Informació pràctica
Mapa d’ubicació dels espais							23
ALTRES ACTIVITATS 									24
EL FESTIVAL EN XIFRES 								26
PATROCINADORS I COL·LABORADORS ............................................................... 28
3

PRESENTACIÓ
ELS MILLORS VINS I CAVES DEL PENEDÈS
AMB EL MILLOR JAZZ
Poques coses combinen millor que el vi, el cava i la música. Prova d’això és la brillant i meritòria vida del festival Banc Sabadell Vijazz Penedès que des de fa deu anys porta el bo i
millor del món de l’enologia i del jazz a Vilafranca. Des dels seus inicis, el 2007, aquest
festival ha demostrat que els vins i els caves combinen perfectament bé amb el jazz, sobretot quan la qualitat es fa palesa tan en els concerts com en l’extens programa de tastos
i maridatges que s’hi ofereixen.
Durant el primer cap de setmana de juliol i al llarg de tres intensos dies, el centre històric de la ciutat es transforma i acull amb els braços oberts a aficionats, experts, curiosos i
assidus, a tothom que vulgui gaudir i conèixer els magnífics vins i caves de la regió, mentre
escolta de forma gratuïta i a l’aire lliure els millors artistes del jazz mundial.
Com a festival, el Banc Sabadell Vijazz Penedès s’ha sabut posicionar entre els millors
certàmens de música del seu gènere i ha demostrat amb una solvència inqüestionable
merèixer-se un lloc entre els principals festivals de jazz d’Europa. La presència en el seu
cartell de noms tan reconeguts dins els panorama internacional com Chick Corea, Arturo
Sandoval, Maceo Parker, John Scofield, Paquito d’Rivera & Chano Dominguez, Marcus
Miller, David Sanborn, Llibert Fortuny o Brandford Marsalis, entre molts d’altres, avalen la
seva trajectòria a la qual se li suma al mèrit de ser l’únic festival d’aquesta qualitat que és
gratuït. Tot un luxe!
En aquesta desena edició, i lluny de baixar el llistó, Banc Sabadell Vijazz Penedès comptarà amb dos caps de cartell de talla indiscutible: Dee Dee Bridgewater, guanyadora de 3
Grammys i llegenda viva del jazz, i Richard Bona & Mandekan Cubano, una música tant
inspirada en l’Àfrica com en la música Jazz o Fusió.
En motiu de la celebració de la desena edició, es podran gaudir de nous espais de música
jazz com el Claustre de Sant Francesc amb el Cicle “Elles & Jazz”, un espai de dones del
món de la música jazz. O la nova plaça Food&Jazz, l’aposta gastronòmica de qualitat i
proximitat d’enguany.
A més, dins la Fira de vins i caves, els visitants poden tastar fins a 300 referències procedents d’una quarantena dels millors cellers del Penedès, així com participar en degustacions i maridatges conduïts pels millors enòlegs i sommeliers.
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FESTIVAL DE JAZZ

CALENDARI DE CONCERTS
Dijous 30 de juny
enojazz al vinseum (capella sant pelegrí)

21 h Esteve Molero TRIO
Música compòsta exclusivament permaridar amb vins Bodegues TORRES
grill nou Concert paral·lel al Vijazz

22.30h Sunday’s Ska Jazz

Divendres 1 de Juliol
PLAça Food&JAZZ

20 h a 22.30 h
- Ballada Lindy Hop (TGN Swing, Penedès Swing, Swing Garraf i Jazz Club Vilafranca)
- Combos EMM Dolors Calvet
ESPAI VALLFORMOSA LOUNGE

20 h i 23 h DJ Lindy Drop (Electro-swing)
Escenari Jaume I

22.30h Dee Dee Bridgewater
espai cava

Cicle “Elles & Jazz”
00.00 h WOM Trio
Sala Arcs Concert paral·lel al Vijazz

Sessions golfes de Vijazz
00.30h Sinead Savage & The Boys

Dissabte 2 de Juliol
Cal Figarot: Vermut Jazz

13.00h Roger Elèctric Lab
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FESTIVAL DE JAZZ

Dissabte 2 de Juliol
carrers centre vila i pl. food&jazz

19.30 h The Hat Hausen Elàstic Band
espai cava

Cicle “Elles & Jazz”
20 h Eva Fernández Group
PLAça Food&JAZZ

20 h a 22.30 h
- Ballada Lindy Hop (TGN Swing, Penedès Swing, Swing Garraf i Jazz Club Vilafranca)
- Combos EMM Dolors Calvet
ESPAI VALLFORMOSA LOUNGE

20h i 23h DJ Miguelito Superstar (Nu-Funk/Soul)
Escenari Jaume I

21.00h GoGo Penguin
23.00h Richard Bona & Mandekan Cubano
Sala ARCS Concert paral·lel al Vijazz

Sessions golfes Vijazz
00.30h Wax & Boogie Rhythm Combo

Diumenge 3 de Juliol
PLAça Food&JAZZ

20 h a 22.30 h
- Ballada Lindy Hop (TGN Swing, Penedès Swing, Swing Garraf i Jazz Club Vilafranca)
- Combos EMM Dolors Calvet
ESPAI VALLFORMOSA LOUNGE

20 h i 23 h DJ Eric Lloret (Electro-swing/Nu-funk)
Escenari Jaume I

20.00h Manu Katché Unstatic
22.00h Ibrahim Maalouf “Red & Black Light”
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GRUPS I ARTISTES
Internacionals
dee dee bridgewater
Concert inaugural:
Divendres, 1 de juliol
El concert inaugural anirà a càrrec
de la vocalista Dee Dee Bridgewater, guanyadora de 3 Grammys i una
de les cantants de jazz més brillants
de la seva generació. A través de
la força de la seva personalitat i de
les sorprenents dots vocals, és una
artista dominant amb uns encants
que sedueixen a la seva audiència.
Dee Dee Bridgewater va pel camí
de fer història en el món del jazz
vocal.
Ha gravat ja nombrosos i importants discs on s’observa l’enorme
influència en el seu estil de les cantants Nancy Wilson i la pròpia Sarah
Vaughan. Al 2015 va editar el seu
últim CD “Dee Dee Featfer’s”, que
és un tribut conmovedor a Nova
Orleans en el 10é aniversari de
l’huracà Katrina. En aquesta ocasió
Dee Dee Bridgewater vindrà companyada d’un quintet estelar, amb
músics tan brillants com el trompetista Theo Crocker.

DEE DEE BRIDGEWATER

www.deedeebridgewater.com
Web:
Photo by Mark Higashino - MHP, Inc.
www.deedeebridgewater.com

ddb productions, inc.

© DDB Productions, Inc. | DDB Records

Muse Media
Public Relations

biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=i8_
YRzDxpe4

Formació

Dee Dee Bridgewater - Veu
Theo Crocker - Trompeta
Anthony Ware - Saxo
Eric Wheeler - Contrabaix
Kassa Overall - Bateria
Michael King - Piano
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GRUPS I ARTISTES
Internacionals
richard bona & mandekan
cubano
DiSSABTE, 2 de juliol
Un dels altres plats forts del festival és
aquesta proposta de jazz amb inspiracions afro-cubanes que ens porta
el baixista Richard Bona, que vindrà
acompanyat de Mandekan Cubano.
La màgia de Bona és la seva capacitat
de fer senzill tot allò que fa. Les seves
dots de showman, combinades amb la
seva fina veu com a cantant, i amb una
veritable melodia fan que sembli que
Bona hagi nascut per estar sobre un
escenari.
Richard Bona s’ha fet amb la reputació
de ser un dels millors baixistes dels
seus temps, i també consdiferat un
gran compositor i cantant.

Web:
www.richard-bona.com
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
Vídeos:
https://www.youtube.com/
watch?v=_6fNYw4cdkA

Formació

Richard Bona – Baix y veu
Ludwig Afonso - Bateria
Osmany Paredes - Piano
Luisito Quintero - Percusió
Roberto Quintero - Percusió
Rey Alejandro - Trombó
Dennis Hernandez - Trompeta
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GRUPS I ARTISTES
Internacionals
gogo penguin
DiSSABTE, 2 de juliol
Arriba al Vijazz 2016 el trio de Manchester (Regne Unit), Gogo Penguin, que està
classificat com un dels nous grups estrella, en l’escena del jazz anglès.
És un trio de música acústic-electrònic,
amb fortes influències que varien des
d’Aphex Twin a Brian Eno, John Cage,
passant per Debussy, Shostakovich i
Massive Attack. D’aquesta manera, han
creat un nou so més valent i totalment
propi.
No us podeu perdre aquesta proposta
que us deixarà bocabadats amb la seva
habilitat única a l’hora de sintetitzar i
desenvolupar les seves pròpies melodies
i harmonies que inclouen música clàssica
i electrònica. Això fa que la música de
Gogo Penguin sigui tan especial.
Formació

Chris Illingworth - Piano
Nick Blacka - Contrabaix
Rob Turner - Bateria

Web:
www.gogopenguin.co.uk
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
Canal YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=7J5BWjtWGaM
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GRUPS I ARTISTES
Internacionals
manu katché unstatic
DiUMENGE, 3 de juliol
El so de la seva bateria té alguna cosa
especial. Això va ser el que li va obrir
les portes dels estudis i dels principals
escenaris internacionals, amb bandes
de rock com Sting o actualment amb
Peter Gabriel. Ara pujarà a l’escenari
de la desena edició del Banc Sabadell
Vijazz Penedès on ens presentarà el
seu últim àlbum UNSTATIC.
Una proposta instrumental que no
ens deixarà indiferents, i és que Manu
Katché és capaç i té el privilegi d’haver-se nodrit de diverses influències i
sap adaptar-les a qualsevol estil.
Diversitat, talent, eclecticisme i sopresa constants són els actius que Katché
ens posarà sobre l’escenari.

Web:
www.manu-katche.com
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
Vídeo:
https:// www.youtube.com/watch?v=mkENiCxpiY

Formació

Manu Katché - Bateria
Jim Watson - Piano / teclats
Luca Aquino - Trompeta
Jérôme Regard - Contrabaix
Tore Brunborg - Saxo
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GRUPS I ARTISTES
Internacionals
ibrahim maalouf
black light”

“red

&

DiUMENGe, 3 de juliol
Tormpetista francès d’origen libanés, Ibrahim Maalouf és l’únic que ha aconseguit
el guardó “Victoire de la Musique” amb
un àlbum purament instrumental, pel seu
àlbum “Illusions”.
Ibrahim va rebre una educació musical
bicultural, fortament influenciat tant per
la cultura contèmporània del popi el funk,
com per les perles de la música d’orient
mitjà. En gran mesura ha estat marcada
per l’instrument que havia inventat el seu
pare, la trompeta de quarts de to. Aquest
extraordinari instrument que li permet
tocar els tons específics de la música
oriental..
La seva darrera proposta musical “Red &
Black Light”, ell mateix la qualifica com a
música pel cos i per la ment, que permet
alliberar-se, expressar-se de forma lliure i
improvitzar.
Una veritable experiencia musical en
directe, amb una gran banda de 9 músics
i que està omplint tots els concerts de la
seva darrera gira mundial.

Formació

Ibrahim Maalouf - Trompeta / teclats
Eric Legnini - Fender Rhodes / teclats
Antoine Guillemette - Baix
Stéphane Galland - Bateria
Frank Woeste - Fender Rhodes / teclats
Francois Delporte - Guitarra
Youenn Le Cam - Trompeta / Flauta / Gaita
Martin Saccardy - Trompeta
Yann Martin - Trompeta
Web:
www.ibrahimmaalouf.com
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
Vídeos:
https://www.youtube.com/
watch?v=0qUjjyJHE_o
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GRUPS I ARTISTES
NACIONALS
El Vijazz sempre ha apostat sempre per la música de qualitat, portant als seus
escenaris no només artistes internacionals, sinó també músics i formacions de
casa nostra amb la voluntat de mostrar la seva vàlua i donar a conèixer el gran
potencial del jazz català.
Aquest any tampoc s’ha oblidat d’aquest comprimís i un clar exemple d’això
és la presència dins la programació de grups com Eva Fernández Grup o WOW
Trio i grups catalans emergents en els concerts paral·lels.

wom trio
Divendres, 1 de juliol
FORMACIÓ

Clara Luna - piano i veu
Gemma Abrié - contrabaix i veu
Laia Fortià - bateria i veu

Web:
www.womtrio.wordpress.com
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=JAg2mKh6J5I
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GRUPS I ARTISTES
NACIONALS
eva fernández group
Dissabte, 2 de juliol
FORMACIÓ

Eva Fernández - Veu i saxo
José Luis Guart - teclat
Toni Pagès - bateria
Magali Datzira - contrabaix
Pere Navarro - trompeta
Web:
http://tallerdemusics.com/managementy-producciones/jazz/eva-fernandez/
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
vídeo:
https://www.youtube.com/watc
h?v=TTe9hnFf__w&feature=youtu.
be&list=RDTTe9hnFf__w

Roger Elèctric Lab
Dissabte, 2 de juliol
FORMACIÓ

Joan Solana - Pianoi sintetitzadors
Toni Mena - Guitarra
Roger Martínez - Saxo i sintetitzadors
Ricard Parera - Bateria i sintetitzadors
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GRUPS I ARTISTES

NACIONALS
THE HAT HAUSEN ELÀSTIC BAND
Dissabte, 2 de juliol
FORMACIÓ

Joan Aragón - Banjo
Aitor Buñuel - Tuba
Francesc Fondevila - Trombó
Juanjo Molina - Trompeta
Francesc Montmany - Saxo
Enric Pera - Washboard i percussions
Web:
http://www.hathausen.net/
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=YMUpopWuKFY
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GRUPS I ARTISTES
CONCERTS PARAL·LELS
Sunday’s Ska Jazz
dijous, 30 de juny
Concert Previ del Festival
FACEBOOK:
www.facebook.com/sundayskajazz/
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/

Sinead Savage & The Boys
Divendres, 1 de juliol
Sessions golfes Vijazz
web:
https://myspace.com/sineadsavage
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
VIDEO:
https://www.youtube.com/
watch?v=XzJHxyT27FU

WAX & BOOGIE RHYTHM COMBO
Dissabte, 2 de juliol
Sessions golfes Vijazz
web:
www.waxandboogie.info
biografia, discografia i imatge:
http://vijazzpenedes.com/premsa/
VIDEO:
https://www.youtube.com/
watch?v=0gjNnXP8gTc
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Informació pràctica
SISTEMA D’OBTENCIÓ D’ENTRADES I PROCEDIMENT D’ACCÉS
Tots els concerts són gratuïts.
ESCENARI JAUME I

- Gratuïts per a tothom que vulgui estar de peu.
- En cas de voler accedir a la zona de cadires serà necessari entregar el val
cadira que s’adjunta amb els tiquets de degustació (tiquet de 11 euros que inclou
3 degustacions i una copa Riedel)
- La zona de cadires té un aforament limitat. Un cop esgotada la seva
capacitat, la possessió del val no donarà dret a seure.
- L’accés a cadires estarà obert a partir d’una hora abans del concert.
- L’espai de cadires no es buida entre concerts. Aquells que vulguin
quedar-se i esperar a la propera actuació, podran fer-ho sense haver de
deixar el seient que ja ocupaven.

ESCENARIS
Escenari Jaume I

Escenari principal del Vijazz
Ubicació: Plaça de Jaume I, Vilafranca del Penedès
Aforament: 3.000 persones en total (de les quals 1.800 són en cadira)
Sala ARCS

Adreça: Carrer Comerç, 40 (Vilafranca del Penedès)
Cal Figarot: Vermut Jazz

Adreça: Carrer del General Prim, 11 (Vilafranca del Penedès)
Grill Nou

Adreça: Rambla de Nostra Senyora, 49 (Vilafranca del Penedès)
Carrers Centre Vila

Ubicació: zona centre de Vilafranca
Espai cava

Ubicació: Claustre de Sant Francesc
Adreça: Carrer de Sant Pere, 3
plaça food&jazz

Adreça: Rambla de Sant Francesc

16

FIRA DE VINS i caves
CALENDARI d’activitats

Dilluns, 27 de juny
20.00 h SOPAR INAUGURAL VIJAZZ penedès

Divendres, 1 de Juliol
Des de les 17.30 h i fins les 01.00 h		

FIRA DEL VI

							Plaça food&jazz
Des de les 18.00 h i fins les 00.00 h		

MARIDATGES

De les 00.00 h a les 01.00 h			

MARIDATGEs NOCTURNs

Dissabte, 2 de Juliol
Des de les 17.30 h i fins les 01.00 h		

FIRA DEL VI

							PLAÇA food&jazz
Des de les 10.00 h i fins les 00.00 h		

MARIDATGES

De les 00.00 h a les 01.00 h			

MARIDATGE NOCTURN

Diumenge, 3 de Juliol
Des de les 17.30 h i fins les 00.00 h		

FIRA DEL VI

							PLAÇA food&jazz
Des de les 10.00 h i fins les 00.00 h		

MARIDATGES
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tipus d’activitats
SOPAR INAUGURAL VIJAZZ 10 anys
Aquest sopar tindrà lloc dies abans de l’inici del festival, el 27 de juny, amb la intenció de donar el tret de sortida al seguit d’activitats i concerts que es desenvoluparan
al llarg dels tres dies del Vijazz. Enguany es tracta d’un sopar especial ja que és un
any de celebracions: el Festival Banc Sabadell Vijazz Penedès arriba a la seva desena edició, i Tastavins Penedès celebra els seus 50 anys. A més ens trobem en un
moment assenyalat ja que Tastavins ha rebut enguany la Creu de Sant Jordi.
L’àpat, com no podia ser de cap altra manera, anirà maridat amb vins i caves del
Penedès per començar a tastar el que es podrà trobar a la Fira del Vi del festival.
A la mateixa vetllada s’investirà com a acadèmic de mèrit de Tastavins Penedès
a Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya.

LLOC		
			
PREU		
			
VENDA
			

Casal Societat “La principal”
Rambla de Nostra Senyora, 35-377
62€ preu pels socis de Tastavins Penedès
78€ preu pels no socis
A través del web de Vijazz (www.vijazzpenedes.com)
FINS AL 27 de juny
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tipus d’activitats
Fira de vins i caves
Més de 40 cellers i bodegues del Penedès portaran les seves millors referències de vins i caves a l’espai de tast del Festival Banc Sabadell Vijazz Penedès.
Rosats, blancs, negres, clàssic i dolços penedesencs deleitaran els paladars
de totes les persones que s’acostin a la Fira.
A més, enguany en el marc del desè aniversari, s’han creat nous espais on
maridar música i enologia: l’Espai Cava al Claustre de Sant Francesc, l’Espai
Lounge Vallformosa i la plaça Food&Jazz.
PREU		11€
VENDA

A través del web de Vijazz (www.vijazzpenedes.com), del tr3sc

			i per atrápalo

Amb la participació de més de 40 cellers!
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tipus d’activitats
PLAÇA Food&jazz
En el marc del desè aniversari del Banc Sabadell Vijazz Penedès, s’estrena un nou espai:
la plaça Food&Jazz. L’edició d’enguany del festival fa una aposta clara i original per la gastronomia de qualitat i de proximitat, que no només promourà l’activitat de Vilafranca del
Penedès, sinó també dels seus entorns.
Se celebraran els 10 anys amb 10 caravanes de menjar a la plaça Food&Jazz que oferiran
menjar mexicà, brasiler sense gluten, coques i empanades, menjar sense al·lèrgens, gelats
i granissats, cuina tradicional catalana, pasta i pizza, creps, entrepans, i pica-pica. A més
es proposen diverses rutes gastronòmiques que s’articularan al voltant de 10km a l’entorn
de Vilafranca del Penedès.
A la plaça Food&Jazz també s’organitzaran espais per a maridatges i tastos amb vins i
caves del Penedès, acompanyats de la música jazz de petit format que anirà rotant a l’escenari que hi haurà a la mateixa plaça.
LLOC		

rambla sant francesc
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tipus d’activitats
“Elles & Jazz” a l’ESPAI CAVA
El Claustre renaixentista de Sant Francesc ens acosta aquest any a propostes de música
jazz protagonitzades per dones amb WOM Trio i Eva Fernández. Aquest espai és una
proposta solidària on els beneficis es destinaran a l’Associació Ginesta de Vilafranca
amb la lluita contra el càncer de mama.
L’espai oferirà amb el tiquet d’entrada 3 copes de cava rosat dels expositors del Vijazz
2016 maridades amb maduixes.
A l’entrada et donen una copa que a la sortida s’ha de retornar.
LLOC		
CLAUSTRe de sant francesc
			
Espai patrocinat pel CR del cava
PREU		13 euros
			
destinant 2€ a l’associació ginesta de vilafranca amb
			
la lluita contra el càncer de mama
VENDA
Pel web de Vijazz, del tr3sc i Atrápalo i in situ sempre que hagi
			tiquets disponibles
			

*es tracta d’uns tiquets diferents als del vijazz

espai lounge vallformosa
Vallformosa ha apostat per crear una zona distesa i de descans a la desena edició del
Vijazz, l’espai Lounge. En aquest espai hi trobareu mobiliari divers on poder descansar i
conversar amb una copa entre les mans. A més, durant els dies de la fira hi haurà un seguit
de DJs que proposaran una altre visió de la música jazz, amb electro-swing o nu-funk.
LLOC 		
			

rambla nostra senyora
espai patrocinat per vallformosa

VERmutjazz amb el bandarra
Enguany porposem un espai exclusiu de vermuts on podrem tastar el jove i ja conegut
vermut El Bardarra de Casa Berger.
LLOC		CAL FIGAROT
			
espai patrocinat per casa berger
quan		
dissabte, 2 de juliol a les 13 h
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tipuS d’activitats

sala de tast
Enguany tota la proposta de tasts de vins i caves estaran maridades. No provarem cap
referència de vi ni de cava que no estigui acompanyada d’algun producte de qualitat per
intensificar els seus sabors.
Alguns dels maridatges els farem amb productes de la Casa Ametller (truites, pernils, formatges, foies, cremes, melmelada...) i, aquests mateixos amb el cuiner Isma Prados que
ens acompanyarà donant-nos consells culinaris.
També hi haurà maridatges amb productes selectes com anxoves, foie, sushis, pernils...
I un any més, els més agosarats podran participar dels maridatges nocturns, els quals maridarem amb literatura eròtica.

LLOC		
			
PREU		
VENDA

A la Rambla de Sant Francesc
sala Tr3sC i sala AMETLLER
DE 15 A 20 euros
Pel web de Vijazz i in situ sempre que hagi tiquets disponibles

*per a més informació sobre els tastos: www.vijazzpenedes.com
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
UBICACIÓ DELS ESPAIS
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ALTRES ACTIVITATS

A més a més dels concerts i de tot el que inclou la Fira del Vi, al llarg de la setmana del
festival estan previstes un seguit d’activitats diverses entre les quals hi trobem:

el jazz a través del temps, a càrrec de pau fuster
Xerrada amb audicions guiades.

Pau Fuster farà un recorregut d’aquesta música: el viatge començarà amb el jazz de Nova
Orleans, fins arribar al Hard bop, Latin jazz, Soul jazz o Free jazz, passant pel swing o el
Bebop de Charlie Parker, entre d’altres.
Data: Dimecres 29 de juny, a les 19.30 h
Lloc: Biblioteca de Vilafranca

ENOJAZZ

Concert de jazz maridat amb referències de vins Torres
Data: Dijous 30 de juny a les 22:00 h
Lloc: Vinseum

ASSAIG OBERT DELS CASTELLERS
DE VILAFRANCA
Data: Divendres 1 de juliol a les 21.30 h
Lloc: Plaça de la Vila

VERMUT JAZZ

Degustació vermut i concert amb Roger
Elèctric Lab
Data: Dissabte 2 de juliol a les 13 h
Lloc: Cal Figarot

TROBADA DE PLAQUES DE CAVA
Data: Diumenge 3 de 9 a 14 h
Lloc: Plaça Penedès

clàssic cars

Data: Diumenge 3 a les 10 h
Lloc: Carretera del vi (Sortida: Sant Martí.
Arribada: Sitges, passant per Vilafranca)
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ALTRES ACTIVITATS

Programa de Visites culturals
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
A més a més dels concerts i de tot el que inclou la Fira del Vi, al llarg de la setmana del
festival estan previstes un seguit d’activitats diverses entre les quals hi trobem:

Divendres, dissabte i diumenge
VINSEUM
Visita a VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
Visita teatralitzada: Vilafranca i l’esperit del vi

Visites culturals, Turisme, Aj. de Vilafranca
Visita a la Casa de la Festa Major
Visita al Claustre de Sant Francesc
Visita guiada de Posta de Sol al Campanar
Visita guiada a la Basílica de Santa Maria
Visita guiada al Campanar
Visita guiada per la Vilafranca Medieval

Activitats Natura. Media Ambient, A. Vilafranca
Itinerari entre vinyes
Caminada nocturna a la muntanya de Sant Pau
INFORMACIÓ I RESERVES ANTICIPADES DE LES VISITES GUIADES I
CULTURALS A VILAFRANCA
Fins divendres matí es poden fer reserves a l’Oficina Municipal de Turisme: T. 93 818 12 54
/ turisme@vilafranca.org
Per a més informació: http://www.turismevilafranca.com
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EL FESTIVAL EN XIFRES

EL FESTIVAL EN XIFRES
Des de la seva primera edició, el Banc Sabadell Vijazz Penedès ha tingut una important
assistència de públic en totes les seves activitats. El número de visitants, a més a més, ha
experimentat un creixement anual molt important, fins arribar a la xifra de 50.000 persones
de les darreres edicions.

ASSISTENTS ALS CONCERTS

L’assistència als concerts sempre ha estat massiva, augmentant de forma exponencial el
2011 amb la incorporació d’un segon escenari. Actualment, la capacitat de l’escenari principal de Jaume I és superior gràcies a la ampliació que es va fer amb la incorporació d’una
grada lateral més gran. També s’ha ampliat l’oferta i, per tant, l’aforament, programant
concerts en espais i locals de la ciutat.
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EL FESTIVAL EN XIFRES
DEGUSTACIONS SERVIDES

Aquesta és una de les xifres que ha tingut una evolució més clara: des de les
20.000 degustacions servides en la primera edició, s’ha passat a les 69.000
del 2015. Aquest augment radica bàsicament sobre tres punts: l’increment de
visitants, la necessitat de disposar de
tiquet per accedir a la zona de cadires
dels concerts i l’actracció d’un públic interessat en la cultura del vi.
Any rere any, aquesta fira s’ha consolidat
com una fira de qualitat i de referència,
tant pel suport de Riedel, que aporta totes les copes per les degustacions, com
pel nivell dels més de 40 expositors i de
les aproximadament 330 referències de
vins i escumosos presents a la fira.
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PATROCINADORS
I COL·LABORADORs
El Banc Sabadell Vijazz Penedès és una iniciativa de Tastavins Penedès, realitzada en
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consorci Penedès
Denominació d’Origen, el Consell Regulador del Cava i el suport de nombrosos patrocinadors públics i privats, entre els quals destaca com a principal el Banc Sabadell.
PAT ROCINADO RS P RI N C I P A LS :

PATR OC INAD O RS E S P E C I AL S :

P ATROC INADO RS :

Vilamòbil

MIT JANS OF ICIA L S:

MIT JANS c ol · l a bo ra d o rs:

MIT JANS OF ICIA L S:

MITJANS c ol · l a bo ra d o rs:
A MB EL SUP ORT D E :

COL·L ABORADORS
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vijazzpenedes.com

Premsa/Protocol

Àngels Masqué | Núria Llorach
Tel.: 93 368 71 55 | 606 07 20 17
comunicacio@vijazzpenedes.com

