Ajuntament dels
Poblets
Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - juny 2018

DIVENDRES, 1 DE JUNY.- 21 H. BAR TEMPTACIONS.
JAZZ & BLUES

MJ & Hot Barbecue
Dintre del 6é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a càrrec del
la banda MJ & Hot Barbecue. Cap als anys 60-70 va nàixer una corrent
musical que va fer retornar el jazz als seus orígens, amb ritmes i harmonies
del blues primitiu. La seua actuació serà al Bar Temptacions, avinguda
Mestre Vicent.
DIVENDRES, 8 DE JUNY.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓ DE PINTURA

presenta

L’artista Suni Tobarra, manxega de naixement però valenciana de
convicció, resideix a Gandia des del primer any de vida. Té un llarg
historial, reflectit en part per la seua obra, en les més de 45 exposicions,
algunes d’elles fins a l’estranger. La seua primera exposició va ser
precisament a França (Montpeller, 1978) i la descoberta del Marroc

(Marràqueix, 1992), on sa trajectòria artística i viatgera no ha conegut
descans. I que així continue.
Durant la inauguració es servirà vins del país i uns canapès. L’exposició
romandrà fins el 23 de juny.
HORARI:

Inauguració:
Dilluns a divendres:
Dissabtes:

divendres 8 de juny 19 h.
de 17 h. a 20 h.
de 10 h. a 13 h.

DIVENDRES, 8 DE JUNY.- 21 H. CAFETERIA ANDREU.
JAZZ & BLUES

Túmbate
Dentro del 6º Circuito de Música als bars de Els Poblets, actuación del
grupo Túmbate. Esta banda es de las más emblemáticas de la Marina Alta.
Interpretarán piezas de Latin Jazz y música brasileña. Será en la Cafetería
Andreu, calle Joanot Martorell.
DIVENDRES, 15 DE JUNY.- 21 H. BAR ALMADRAVA.
JAZZ & BLUES

The Black Holes
Dintre del 6é Circuit de Música als bars dels Poblets, actuació a càrrec
del grup The Black Holes. Aquesta banda representa la força del Rithm &
Blues. Música de BB King i altres mestres del Blues. Hi serà al Bar
Almadrava, partida Platja Almadrava, carrer 1-D.
DIVENDRES, 22 DE JUNY.- 21 H. BAR GLADIS.
JAZZ & BLUES

S.A. for Dixieland Band
Dintre del 6é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a càrrec de
S.A. for Dixieland Band.Aquest grup està format en gran part per músics
de la comarca de la Safor. L’estil dixieland o estil New Orleans presenta el
jazz més primitiu de principis del segle XX. Actuaran al Bar Gladis, camí
Guadiana, 13.

DISSABTE, 23 DE JUNY.- 21.30 H. PLATJA DE L'ALMADRAVA.
FOGUERES DE SANT JOAN
Sopar popular de Sant Joan, vora la mar, al costat de la pedra del
Salvador, i revetla fins la matinada amb orquestra.
La filà cristiana Maulets, que ostentaran la capitania enguany, juntament
amb el Consell Moro i Cristià, són els encarregats de l’organització de
l’esdeveniment.
N’hi haurà entrepans de truita i tomacat (a preus populars) i servei de bar.
Els organitzadors obsequiaran als participants amb dolços i mistela.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament dels Poblets.
DIVENDRES, 29 DE JUNY.- 21 H. BAR Rte. FRATELLI.
JAZZ & BLUES

Ojos cerrados
Dintre del 6é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a càrrec de
la banda Ojos cerrados. Es tracta d’un projecte musical que fusiona el
flamenc amb el jazz. El grup està liderat pel guitarrista alemany Andreas
Arnold, el qual ha adquirit la influència flamenca degut a les freqüents i
llargues estades a Andalusia. La crítica ha valorat la música d’aquest grup
com una autèntica joia. L’actuació serà al Bar Fratelli, carrer sant Josep.

Atenció a l’horari dels concerts:
1r passe: 21:00 / 21:45 hores.
Descans
2n passe: 22:15 / 23:00 hores.
ORGANITZA:
COORDINA:
COL·LABORA:

Regidoria de Cultura.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta..
Consell Moro i Cristià.

PATROCINA:

Ajuntament dels Poblets.

