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DISSABTE 
 03.07
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 09.07
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 06.07

DIMECRES 
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21H, CONCERT

Mihalis Kalkanis Group

Trui Teatre

20:30H, CONCERT

SimfoVents Big Band  
& Ramon Cardo 

Castell de Bellver

20H, CONCERT

Perico Sambeat  
Perico Sambeat Plays Zappa

Teatre Principal

19H, CONCERT

Anna Ferrer

Can Balaguer

21H, CONCERT

Elisabet Raspall  
i Belén Cabanes 
Jazztanyoles

Teatre Municipal  
Xesc Forteza

21H, CONCERT

Recordant Chick Corea

Teatre Municipal  
Xesc Forteza

21H, CONCERT

Pere Arguimbau trio 

Teatre Ireneu Segarra

18H, MASTER CLASS

Abe Rábade

Teatre Municipal  
Xesc Forteza

19H, CONCERT

Anna Szostak Quartet

Can Balaguer

19H, CONCERT

VLTRA! 
Música i poesía  

Can Balaguer

20:30H, CONCERT

Abe Rábade Trio 
Sorte

Teatre Municipal  
Xesc Forteza

22H, DOCUMENTAL

Ibiza Jazz The Experience, 
Marco Torres 

Teatre Municipal  
Xesc Forteza

21H, CONCERT

Pep Garau Sextet

Teatre del Mar

21H, CONCERT

Muriel Grossmann Quartet 
Jazz Espiritual

Castell de Bellver

19H, CONCERT

Sheela Gathright  
& Afro Soul

Can Balaguer

21H, CONCERT

Xavi Torres 
Kind of Beethoven

Teatre Municipal  
Xesc Forteza

21H, CONCERT

Javier Vercher 

Centre Musical  
Es Gremi
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PRESENTACIÓ

La segona edició del Festival Jazz Palma consolida un 
programa recuperat l’any passat amb l’afany de donar visi-
bilitat a la música, i especialment al jazz, com a llenguatge 
universal. A la primera edició vàrem gaudir de 22 concerts, 
amb més de 6.000 persones i altre activitats al carrer i a centres 
educatius. Un programa d’excel.lència, amb músics de renom 
internacional com Jorge Pardo, Avishai Cohen o Kenny Garret, 
conjugat amb les millors propostes del teixit creatiu local. En 
definitiva, una primera edició que situava la nostra ciutat com 
a nova fita per als amants de la música de jazz.

No fa falta dir que enguany ha estat molt complicat, amb 
una edició marcada per la pandèmia del covid-19 que ha tingut 
greus conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. Malgrat 
tot, hem aconseguit treballar amb el sector de la música per 
a consolidar el Jazz Palma amb aquesta segona edició, que 
oferirà concerts amb els millors artistes del panorama estatal 
i insular, una vegada més amb la implicació dels principals 
espais culturals públics i privats de la nostra ciutat.

En els propers dies podrem gaudir de propostes com la 
de l’internacionalment reconegut saxofonista Perico Sam-
beat, el contrabaixista grec Mihalis Kalkanis; la saxofonista, 
compositora i líder de la banda de jazz Muriel Grossmann; el 
destacat pianista en l’àmbit jazzístic estatal Xavi Torres o el 
trio d’Abe Rábade, entre moltes altres propostes. A més, el 
Festival comptarà amb altres activitats com el cicle Dones & 
Jazz patrocinat per Rosa Blanca a Can Balaguer, amb Anna 
Szostack, Anna Ferrer, o Sheela Gathright, i moltes altres 
activitats. En definitiva, hem treballat de la mateixa manera 
que en la primera edició perquè aquest el Festival Jazz Palma 
2021 sigui un èxit, fent de la diversitat de propostes i de la 
qualitat el nostre ADN.

JAZZ PALMA 
SEGONA  
 EDICIÓ

ANTONI NOGUERA ORTEGA 
Tinent de batle de Cultura  
i Benestar Social
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PERICO SAMBEAT PLAYS ZAPPA

02.07 20H 
PERICO SAMBEAT

L’internacionalment reconegut saxofonista Perico Sambeat 
dirigeix   un poderós ensemble d’importants músics de jazz 
per a interpretar els temes del seu reeixit disc Perico Sambeat 
Plays Zappa (Karonte, 2016).

Un magnífic treball realitzat amb tot el rigor i la professiona-
litat d’aquests grans músics, que donen vida a un excepcional 
repertori de l’avantguardista obra del geni del rock progressiu 
Frank Zappa i la duen a territoris jazzístics sense perdre gens 
l’essència d’aquest original creador.

Temes de Zappa pertanyents als seus emblemàtics discs 
Hot Rats, Over Nite Sensation, The Grand Wazoo, One Size Fits 
All o Roxy & Elsewhere, entre d’altres, s’interpretaran sota la 
direcció de Sambeat, sense escatimar esforços, assajos, trans-
cripcions i tot el necessari per a convertir aquesta producció 
en un dels projectes més interessants i atractius del moment.

Amb la direcció musical de 
Perico Sambeat i produïda per 
Chevi Martínez (Jazzglass-
Pro), Perico Sambeat Plays 
Zappa és una original aposta 
d’absoluta qualitat, dirigida 
a atreure tant als seguidors 
de Zappa com qualsevol bon 
aficionat al jazz.

TEATRE PRINCIPAL 
PREU: 8 - 35€

Perico Sambeat (SAXÒFON 
ALT, SOPRANO I FLAUTA) 
Javier Vercher (SAXÒFON 
TENOR) 
Voro García (TROMPETA) 
Carlos Martín (TROMBÓ) 
Santi Navalón (PIANO  
I TECLATS) 
Iván Cebrián (GUITARRA) 
Julio Fuster (CONTRABAIX  
I BAIX ELÈCTRIC) 
Miguel Asensio (BATERIA)

 
PROGRAMACIÓ
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03.07 21H 
MIHALIS   
KALKANIS    GROUP

El contrabaixista Mihalis Kalkanis és un dels més des-
tacats representants de la nova generació de músics de jazz 
grecs. Assumeix el repte d’afrontar el jazz amb risc, amb una 
contemporaneïtat que dota les seves composicions d’una 
profunditat poc habitual. Se’l considera un dels músics més 
atrevits de la seva generació, que experimenta amb èxit i ens 
ofereix música imprevisible, amb un fort contingut tradicio-
nal amb el qual condueix per un jazz experimental que a la 
vegada beu de l’ortodòxia. 

Cada nota és una experiència artística, ja que no només 
capta un moment de la realitat, sinó que interpreta la seva 
realitat a través de narracions musicals que et mantenen en 
una ansietat agradablement alterada, i aconsegueix així un 
emocionant nivell d’emoció.

TRUI TEATRE 
PREU: 10 € anticipada 
12 € taquilla

 
Mihalis Kalkanis (CONTRABAIX)
Christos Kalkanis (CLARINET) 
Lefteris Andriotis (LIRA) 
Vasilis Baharidis (BATERIA) 
Orestis Benekas (PIANO  
I TECLATS)

04.07 21H 
ELISABET RASPALL 
+ BELÉN  
CABANES 

Aquestes dues reconegudes artistes vilanovines fa temps 
que volien compartir el seu art. A la fi ha estat possible i ens 
presenten un espectacle de gran bellesa i emotivitat, on com-
binen la música original de la pianista i compositora amb la 
dansa i les castanyoles de la ballarina, que s’expressa tant 
amb el flamenc com amb altres estils.

Una trobada màgica, còsmica, arrelada a la Mediterrània, 
on els records d’infantesa i els moments vitals juguen al ma-
teix temps amb l’atzar de la improvisació i la intensitat, i es 
converteixen en una nova experiència sonora i visual.

Alumna de Tete Montoliu, Lluís Vidal, Albert Bover o Iñaki 
Salvador, entre d’altres, Raspall és una de les pianistes i com-
positores més destacades i creatives de Barcelona, amb una 
producció discogràfica de més d’una dotzena d’àlbums que 
avalen una trajectòria coherent i personal.

Per la seva banda, la carrera professional 
de la ballarina Belén Cabanes passa per la 
Companyia de Dansa Espanyola de Barcelona 
i el Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar, 
entre d’altres, i ha estat convidada a participar 
als actes d’inauguració dels Jocs Olímpics de 
Pyeongchang, a Corea del Sud.

TEATRE MUNICIPAL  
XESC FORTEZA 
PREU: 10 € anticipada 
12 € taquilla

 
Elisabet Raspall (PIANO  
I COMPOSICIÓ) 
Belén Cabanes 
(CASTANYOLES I BALL)

JAZZTANYOLES
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05.07 21H 
PERE ARGUIMBAU 
 TRIO

El guitarrista, compositor i professor menorquí Pere Ar-
guimbau és un dels grans músics de les Illes Balears, amb 
una llarga i reconeguda trajectòria tant a Barcelona com a la 
seva pròpia terra. És una peça clau en la història de la música 
a Menorca els darrers quaranta anys.

Pere Arguimbau Trio està format per Pere Arguimbau a la 
guitarra, Lluís Gener al contrabaix i Guillem Pons a la bateria. 
Instruïts en la tradició, cerquen el so dels trios clàssics del 
gènere. Escoltant-los ressonen noms com Jim Hall, Barney 
Kessel, Ray Brown, Paul Chambers, Philly Jo Jones o Roy 
Haynes. Ens presenten un repertori de composicions originals 
que recorda els aires del jazz dels anys 50 i 60.

El lirisme i la musicalitat de Pere Arguimbau flueix damunt 
la sòlida base rítmica de Gener i Pons. Una actuació fresca, 
intensa i honesta.

TEATRE IRINEU ESPECTACLES  
PREU: 10€ anticipada 
12€ taquilla

Pere Arguimbau (GUITARRA) 
Lluis Gener (COTRABAIX)  
Guillem Pons (BATERIA)

06.07 21H 
RECORDANT CHICK 
COREA 

El passat 9 de febrer la notícia de la mort del pianista i 
compositor nord-americà Chick Corea agafà desprevinguda 
la comunitat jazzística internacional. Ens deixava un dels 
precursors del jazz-rock, de la fusió, i, alhora, un dels músics 
que reivindicà la tradició del jazz, tant en l’aspecte acústic 
com elèctric, acostant-hi el flamenc i la música llatina.

El Festival Jazz Palma 2021 ha volgut fer una producció 
pròpia per a recordar aquesta figura imprescindible a través 
de la seva música, amb un quartet creat expressament per a 
l’ocasió i format per quatre músics de contrastada rellevàn-
cia en el panorama tant local com nacional i internacional. 
Armando Lorente, Toni Cuenca, Pierre Bauzerand i Toño 
Marquez són grans coneixedors del repertori del cord-americà, 
ja que amb certa freqüència han inclòs les seves composicions 
en els projectes individuals.

TEATRE MUNICIPAL  
XESC FORTEZA  
PREU: 10€ anticipada 
12€ taquilla

Armando Lorente (VIBRÀFON)
Toni Cuenca (BAIX  
I CONTRABAIX) 
Pierre Bauzerand (PIANO  
I TECLATS) 
Toni Cuenca jr (BATERIA)
Roberto Uque (SAXO)
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07.07 21H 
MURIEL   
    GROSSMANN 
QUARTET 

La saxofonista, compositora i líder de la banda de jazz Mu-
riel Grossmann és responsable d’alguns dels àlbums de jazz 
musicalment més evocadors i emocionalment ressonants de 
les darreres dues dècades. Al Festival Jazz Palma mostrarà 
les fortaleses del seus col·laboradors: el guitarrista Radomir 
Milojkovic, amb amplis grooves de postbop i experimentalisme; 
Lorenzo Barceló a l’orgue, i Uros Stamenkovic a la bateria.

Muriel Grossmann Quartet conduirà l’oient en un viatge 
que s’enlaira com un míssil, passa per la meditació, arriba al 
nirvana i acaba donant les gràcies tocant amb un sentit uni-
ficat de propòsits musicals i 
exploracions laberíntiques de 
l’espai, la textura i la melodia 
que evoca un jazz espiritual 
apassionant i profundament 
commovedor... la música més 
sincera i sensible, rica, espiri-
tual i increïblement commo-
vedora; música que toca el cor 
i l’ànima dels oients.

CASTELL DE BELLVER 
PREU: 10 € només venda 
anticipada

 
Muriel Grossman (SAXÒFON) 
Radomir Milokovic (GUITARRA) 
Llorenç Barceló (ORGUE 
HAMMOND) 
Uros Stamenkovic (BATERIA)

JAZZ ESPIRITUAL

08.07 21H 
XAVI TORRES

En aquest nou projecte el pianista Xavi Torres revisita una 
de les obres cabdals de la literatura musical, les Sonates de 
piano de Beethoven. El jove pianista és un dels músics més 
sol·licitats d’Europa i en aquest projecte estarà acompanyat 
pel virtuós del clarinet baix Joris Roelofs, considerat un 
dels millors del món (ha tocat amb Brad Mehldau i Dee Dee 
Brigdewater, entre d’altres), i el bateria Joan Terol, amb qui 
du tocant més de deu anys. 

Aquest concert és un viatge entre algunes de les sonates més 
conegudes de Beethoven, amb la mirada especial de Torres, 
que explora totes les possibilitats sonores, amb improvisació, 
ritmes i noves textures, i l’admiració per l’obra de Beethoven 
i tot el bagatge dels tres músics.

TEATRE MUNICIPAL  
XESC FORTEZA  
PREU: 10€ anticipada 
12€ taquilla

Xavi Torres (PIANO) 
Joris Roelofs (CLARINET BAIX) 
Joan Terol (BATERIA)

KIND OF BEETHOVEN
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09.07 21H 
PEP GARAU  
SEXTET 

Pep Garau Sextet es va formar l’any 2019 i compta amb 
alguns dels músics de jazz de més renom de les Illes Balears. 
Han coincidit en projectes com Branca Santa, Jorge Pardo 
Simfònic, Salvador Font Quintet, Glissando Big Band, Mallorca 
Jazz Collective, The Jazz Fingers, entre d’altres. 

L’objectiu del trompetista mallorquí és compartir la seva 
música i reproduir-la amb la major varietat de músics possi-
bles, ja que cada un hi aporta la seva sonoritat. La banda ha 
actuat en diversos formats, que van des del trio fins al septet. 
Ha comptat en ocasions amb músics com Toni Saigi, Roger 
Gutiérrez, Marko Lohikari i Llorenç Barceló, entre d’altres. 

El repertori d’aquest concert està integrat per temes pro-
pis del trompetista, així com d’alguns arranjaments de Toni 
Vaquer, Miquel Àngel Rigo i Antoni Rodríguez.

TEATRE DEL MAR  
PREU: 10€ anticipada 
12€ taquilla

Pep Garau (TROMPETA)   
Toni Vaquer (PIANO)   
Joan Garcias (CONTRABAIX)  
Enric Fuster (BATERIA)  
Tomeu Garcias (TROMBÓ)  
Miquel Àngel Rigo (SAXÒFON)

10.07 21H 
JAVIER VERCHER

Javier Vercher presenta Agricultural Wisdom, un projecte 
musical en el qual aquest saxofonista i compositor de carrera 
internacional ha comptat amb un sextet format per alguns 
dels millors músics residents a València.

Agricultural Wisdom està pensat com un espai obert a la 
improvisació i al desenvolupament orgànic del jazz, amb una 
riquesa harmònica plena de matisos i un llenguatge lliure 
d’excessos i clarament sensitiu. El projecte ha anat passant 
per diferents etapes, en les quals han participat diferents 
músics. Ara és quan Vercher percep la maduresa d’aquesta 
idea i li dona una major transcendència amb una formació 
de gran qualitat. 

CENTRE MUSICAL ES GREMI  
PREU: 10€ anticipada 
12€ taquilla

Javier Vercher (SAXOFON 
TENOR I FLAUTA)  
Alex Conde (PIANO)  
Ivan Cebrian (GUITARRA)  
Ales Cesarini (CONTRABAIX)  
David Gadea (PERCUSSIÓ)  
Carlos Martin (PERCUSSIÓ  
I FISCORN)

AGRICULTURAL WISDOM
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11.07 20.30H 
ABE RÁBADE  
       TRIO

Abe Rábade (Santiago de Compostel·la, 1977) arriba a Palma 
per a presentar el seu disc número 13 com a líder, que du com 
a títol Sorte. Acompanyat per la seva secció rítmica habitual 
(duen més d’una dècada recorrent el món), Pablo Martín 
(Vitòria, 1974) al contrabaix, i Bruno Pedroso (Lisboa, 1969) 
a la bateria.

Amb la idea de la “sorte” com a “grup d’elements escollits 
amb la mediació de l’atzar”, sorgeix un àlbum amb dotze 
composicions originals. Cada una representa un estat d’ànim, 
o una font magnètica d’inspiració.

TEATRE MUNICIPAL  
XESC FORTEZA  
PREU: 10€ anticipada 
12€ taquilla

Abe Rábade (PIANO)   
Pablo Martín Caminero 
(CONTRABAIX)  
Bruno Pedroso (BATERIA)

SORTE

06.07 - 10.07
DONES  & 
 JAZZ 
CICLE DE CONCERTS A CAN BALAGUER

06.07 19H
ANNA SZOSTAK QUARTET

07.07 19H
SHEELA GATHRIGHT & AFRO SOUL

PREU: 3 € (només venda 
anticipada)

Anna Szostak (VEU) 
Manel Alvares (BAIX ELÈCTRIC 
I CONTRABAIX) 
Guillem Pons Taltavull (BATERIA) 
Icar Toset (GUITARRA)

PREU: 3€ (només venda 
anticipada)

Sheela Gathright (VEU)  
Seydou Sissokho (DJEMBE I 
PERCUSSIÓ) 
Miguel Ramon (SAXÒFON)
Richard Vinton (PIANO  
I TECLATS)  
Alain Martin (CONTRABAIX)

Des de trajectòries diverses, en aquest quartet conflueixen 
la vessant més tradicional del jazz que aporten Manuel Álvarez 
i Guillem Pons amb sons provinents de la tradició popular 
russa, la música popular occidental i llatinoamericana, i els 
aires més eclèctics i experimentals de la mà del guitarrista 
Icar Toset, i es combinen d’una manera fluïda, amb molta 
força i frescor. Aquest quartet ens presenta un repertori variat, 
amb un so madur i contundent, ple de sorpreses, sentiments 
i emocions, que Anna Szostak condueix amb naturalitat, pro-
funditat i una veu prodigiosa que no deixa ningú indiferent.

Sheela Gathright & Afro Soul ofereix la seva expressió de 
la multiculturalitat i la integració a través d’una música que 
vibra amb la positivitat i les possibilitats que la vida ofereix. 
Les seves cançons pròpies combinen elements de la música 
africana, el jazz, i el soul, i en resulta una fusió que anima 
el públic a travessar les fronteres culturals i obrir-se a altres 
formes de vida. És un grup internacional que es va formar 
a Mallorca. 



1918

08.07 19H
ANNA FERRER

10.07 19H
VLTRA! MÚSICA I POESÍA

PREU:3€ (només venda 
anticipada)

Anna Ferrer (VEU I GUITARRÓ) 
Santi Careta (UKELELE, 
GUITARRA I MANDOLINA) 
Dídac Fernández 
(PERCUSSIONS I SPD) 
Adri González (TECLATS  
I SINTETITZADORS)

PREU: 3€ (només venda 
anticipada)

Diana Palau (VEU) 
Paco Weht (BAIX I 
COMPOSICIÓ) 
Gilles Estoppey (TECLATS) 
Carlos Falanga (BATERIA I 
ELECTRÒNICA)

Arrels, rituals i màgia. Anna Ferrer emergeix a Menorca i 
actualment resideix a Barcelona. Ha col·laborat, entre d’altres 
artistes, amb Salvador Sobral i Clara Peya, i ha publicat dos 
discs –Tel·lúria (2017) i KRÖNIA (2019)–, en els quals ens parla 
de la importància dels orígens. Al primer ho fa homenatjant 
la seva illa, mentre que en el segon fusiona un folklore més 
universal amb el llenguatge electrònic. KRÖNIA és un disc 
conceptual que s’aferra a les arrels però alhora manté un 
caràcter global. És un projecte bilingüe (castellà i català) i 
existencialista, que tracta temes com la mort, la solitud, el 
silenci i el perdó, i que cerca destruir les fronteres entre el 
folklore i l’electrònica.

Repertori de música original a partir de poemes de Rosa 
Chacel, Josefina de la Torre, Lucía Sánchez Saoril i Marina 
Romero.

Cançons a partir de poemes de les Sinsombrero, dones 
artistes lligades a la Generació del 27. Partint de la necessitat 
d’establir un diàleg musical amb el seu món poètic, Vltra! fa 
servir el groove, el jazz electrònic i la música improvisada com 
a trampolí per a endinsar-se en l’univers creatiu d’aquestes 
artistes trencadores que no han tingut la visibilitat que la 
seva obra mereix.

Durant el concert-xerrada es farà un recorregut pel con-
text sociocultural i les particularitats biogràfiques de les 
escriptores triades per a construir un homenatge viu a la seva 
valentia i la seva llibertat creativa.
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CASTELL DE BELLVER 
PREU: Entrada lliure amb 
reserva prèvia

PREU: 3 € 

TEATRE MUNICIPAL  
XESC FORTEZA  
IDIOMA: Castellà 
Dirigida a públic especialitzat

ACTIVITATS 
 

COMPLEMENTÀRIES

SimfoVents Big Band & Ramon Cardo ens oferiran un pro-
grama ben genuí amb la millor música de les grans bandes 
de jazz. Un repertori que inclou temes de Miles Davis, Cole 
Porter, Ray Henderson o Paul Goodwin. Tindrem el plaer de 
compartir escenari amb Ramon Cardo, un dels saxofonis-
tes, compositors i directors més reconeguts del panorama 
jazzístic actual.

Master class dirigida a aconseguir un acostament al vo-
cabulari jazzístic, a les seves dimensions rítmica, harmònica 
i melòdica. L’entrenament auditiu, el rítmic i les nocions 
d’harmonia contemporània seran la via per a aconseguir 
aquest acostament. Cada un dels tres músics aportarà la seva 
visió i les particularitats des de la perspectiva de l’instrument 
que toca (piano, contrabaix i bateria).

S’aprofundirà en tots els recursos que permeten a un ins-
trumentista improvisar amb solvència. Es treballarà amb 
una selecció de repertori representatiu del jazz: estàndards, 
temes be-bop i composició de tall més contemporània. Es fa-
ran servir interpretacions a diversos temps i atmosferes per a 
il·lustrar les possibilitats estètiques del jazz més ortodox, però 
també obert a les influències clàssica, ètnica i experimental.

09.07 20:30H
SIMFOVENTS BIG BAND & RAMON CARDO 

11.07 18H
MASTER CLASS AMB ABE RÁBADE  
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PLAÇA DEL TEATRE 
MUNICIPAL XESC FORTEZA  
PREU: activitat gratuïta amb 
reserva prèvia  
IDIOMA: VOSE 
DURADA: 75min

 

HALL DEL TEATRE MUNICIPAL 
XESC FORTEZA  
PREU: entrada lliure

 

El Festival de Jazz d’Eivissa organitza cada any l’Eivissa 
Jazz Experience. Es tracta d’un grup que es forma únicament 
i exclusivament per a tocar una vegada al Festival. El pianista 
gallec Abe Rábade coordina el grup cada any i és l’encarregat 
de muntar una formació diferent, amb músics diferents a 
cada edició. Es comuniquen per correu electrònic, creuen 
partitures i àudios. La majoria de les vegades no han tocat 
mai junts i no es veuen tots fins que no arriben a Eivissa per 
a fer un assaig abans del concert al Festival. Eivissa Jazz the 
Experience documenta el procés pel qual es forma la banda i 
en què sis músics de molt talent tiren endavant una actuació 
en poques hores.

Al costat del pianista Abe Rábade, l’Experience d’aquest 
any la formaven Virxilio da Silva (guitarra), David Xirgu (ba-
teria), Vicent Macian (saxòfon), Gonzalo Tejada (contrabaix) i 
Pere Navarro (trompeta). A més, hi apareixen Joachim Kühn, 
Ángela Cervantes i Joan Murenu, entre d’altres.

De Jaume Salvadiego Bonet (Barcelona, 1956 - Palma, 2020)

11.07 22H
IBIZA JAZZ THE EXPERIENCE

FINS A L’11.07 
IL·LUSTRACIONS DEL MÓN DEL JAZZ

MARCO TORRES (ESPANYA, 2018) - PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL

EXPOSICIÓ TEMPORAL 

VENDA I RESERVA ANTICIPADA D’ENTRADES: www.palmacultura.cat

VENDA ANTICIPADA PER ALS CONCERTS: 
Al Teatre Municipal Mar i Terra: c. de Sant Magí, 89, 91.  
Dimarts, dimecres i divendres, de 16.30 a 20 h  
A la taquilla: a partir d’1 hora abans de cada concert 
Venda electrònica: www.palmacultura.cat

PREUS DELS CONCERTS: 10 €, ANTICIPADA / 12 €, TAQUILLA

PREUS DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:  
— Cicle “Dones i jazz”: 3 € / preu únic 
— Concert Familiar: 3 € / preu únic 
— Master class: 3 € / preu únic

VENDA ANTICIPADA PER A CONCERTS D’ALTRES ESPAIS: 

CONCERT AL TEATRE PRINCIPAL  
Venda a taquilla: de dimecres a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h. 
Diumenges, festius i altres dies amb funció: 1 hora abans de l’inici de l’espectacle 
Venda electrònica: teatreprincipal.com

CONCERTS AL TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA 
Teatre Municipal Mar i Terra de dimecres a divendres, de 16.30 a 21.30 h  
Taquilla del Teatre Municipal Xesc Forteza 1 hora abans de cada concert 
Venda electrònica: palmacultura.cat

CONCERT A ES GREMI  
Venda anticipada: CafeClub Es Gremi / Discos Oh / Baba Inca / Baba Manacor / La familia / esgremi.com

CONCERTS AL TRUI TEATRE 
Venda d’entrades: truiteatre.es 
Informació: 971783279

CONCERTS AL TEATRE IRINEU ESPECTACLES 
Venda d’entrades: https://ticketib.com/events/festival-jazz-palma-2021-pere-arguimbau-trio

CONCERTS AL TEATRE DEL MAR 
Venda d’entrades: teatredelmar.com 
Informació: 971248400



L’ORGANITZA: 

Àrea de Cultura i Benestar Social 
971 720 135  
musicaiescena@palma.es

L’ORGANITZA:

HI COL·LABORA:

MÉS INFORMACIÓ:

palmacultura.cat

Aquest programa és susceptible de canvis


