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CENTRE D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA CAP
JAZZ VIC
Certificat d’aptitud per
assistir al 20è Alhambra
Festival Jazz Vic

26.04.2018 - 19.05.2018
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Projectes Expositius

Degut a les queixes de l’afectat, van fer acte de presència al concert dos membres
de la guàrdia civil. Per acabar-ho d’adobar, un dels dos agents va determinar que,
definitivament, el que estava tocant el músic no era jazz.
Per bé o per mal, en aquell concert hi havia un periodista del diari El País que va
relatar els esdeveniments. El fet que un guàrdia civil hagués establert la línia divisòria entre aquests dos gèneres va causar tal impacte que finalment el diari The
Guardian va publicar la notícia.
En motiu del 20è aniversari del Festival Alhambra Jazz Vic hem construït un Centre d’Atenció Primària (CAP) on podreu aconseguir un certificat d’aptitud per poder assistir sense perill i amb totes les garanties al 20è Festival Alhambra Jazz Vic.

 Imatge del joc Mata l’Edi d’Estudi Dojo

El 9 de desembre de 2009, en el marc del Festival de Jazz de Sigüenza, un espectador va denunciar al músic Larry Ochs per no estar interpretant jazz. Segons
l’espectador, el músic estava interpretant música contemporània enlloc de jazz,
gènere que el seu doctor li havia contraindicat per prescripció facultativa.

Exposició a cura d’Ernest Crusats.
Inauguració, dijous 26 d’abril a les 19 h

ACVIC
CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04
www.acvic.org · info@acvic.org
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Visita comentada i activitat educativa de l’exposició: tots els dissabtes a les 12.00 h.
També podeu concertar-les amb reserva prèvia trucant a ACVic. Servei gratuït.

www.natnots.cat

Segueix-nos al Facebook, Instagram i Twitter.
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