
Amb l’actuació demà de Vicente Macian Trio a l’Espai Tarongers

EL PALAU DE LA MÚSICA INICIA LA TERCERA EDICIÓ DEL CICLE “JAZZ
A POQUETA NIT” 

Divendres, 20 de novembre. 20.00 hores. Espai Tarongers

El Palau de la Música inicia demà divendres la tercera edició de
“Jazz  a  Poqueta  Nit”,  que  enguany  és  de  caràcter  gratuït  i  que  es
desenvoluparà a l’Espai Tarongers (Hall) del Palau de la Música. Serà el
saxofonista  valencià  Vicente  Macian,  acompanyat  pel  pianista  Alberto
Palau i pel contrabaix Miquel Álvarez, qui encete el cicle, amb un concert
ple de composicions originals pròpies, combinades amb adaptacions de
peces de músics consagrats, i  amb alguns temes seleccionats entre el
repertori tradicional del jazz de totes les èpoques.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello, ha destacat
que el públic “podrà gaudir d'una magnífica edició que és netament valenciana,
que presenta diversitat  d'estils i  que compta amb un destacat equilibri  entre
l'experiència, la joventut i la paritat de gènere”. “D’esta manera”, ha afegit Tello,
“el  Palau  reprèn,  malgrat  la  pandèmia,  un  altre  dels  seus  cicles  més
característics creats en l’anterior legislatura, amb la intenció de donar suport als
nostres músics valencians i donar resposta als aficionats del jazz”.

Cal recordar que a més de les mesurers de seguretat relatives a l’ús
obligat de mascaretes i dispensadors de gel hidroalcohòlic, l’Espai Tarongers té
un aforament limitat, amb tot el públic assegut en les seues cadires prèviament
assignades per la seua invitació nominativa, i  amb la corresponent distància
interpersonal.

Per la seua part, el director del Palau, Vicent Ros, ha valorat este cicle
del qual “em sent especialment orgullós, ja que quan vaig assumir la direcció
del  Palau  i  des  de  la  perspectiva  d'haver  començat  la  meua  trajectòria
professional com a músic d'este gènere, vaig entendre que havíem d'obrir el
Palau  als  grups  i  artistes  de  jazz  de  la  nostra  terra,  i  traure'ls  de  la  poca
visibilitat que patien en la nostra programació”.

Les següents cites de “Jazz a Poqueta Nit”, les entrades dels quals es
podran reservar una setmana abans de cada concert, amb un màxim de dos
per persona i a través de la web del Palau: www.palauvalencia.com, seran el
27 de novembre amb la càlida i sentida veu de Viktorija Pilatovic i l'elegància
del guitarrista Joan Soler; el 4 de desembre amb la pianista i compositora de
gran  projecció  Marina  Alcantud,  acompanyada  pels  seus  músics;  l'11  de
desembre  amb el  sorprenent  i  rítmic  estil  manouche de  Jorge  Riera  Gipsy
Quartet, i conclourà el 18 de desembre amb la visita d'una altra gran cantant
com és Eva Romero amb el guitarrista Manuel Hamerlink, amb el trombonista
Carlos Martín, com a artista convidat.


