Dijous comença la cinquena edició del Formentera Jazz Festival més sostenible
dimarts, 4 de juny de 2019 13:10

La consellera en funcions Turisme, Alejandra Ferrer, juntament amb el director del Formentera
Jazz Festival, Maxwel Moya han fet avui la presentació de la cinquena edició del festival de
música jazz, que tindrà lloc entre aquest dijous 6 de juny i el diumenge 9 de juny a diferents
escenaris de l'illa de Formentera. Aquest certamen compta amb el suport del Consell de
Formentera i és iniciativa del formenterer Maxwell Moya, músic i productor cultural.

Alejandra Ferrer ha mostrat la seva satisfacció "per la projecció que ha anat agafant el festival
any rere any", i ha recordat que "forma part dels esdeveniments als quals el Consell dóna
suport per atraure visitants i donar-los un valor afegit per venir a la nostra illa, a més de millorar
l'oferta cultural pels residents", segons ha explicat.

Plastic Free Festival
Des del festival s'ha arribat a un acord amb Plastic Free Formentera per fer una mica més
sostenible l'esdeveniment. Es posaran màquines expedidores d'aigua i es faran servir gots
reciclables. A més, el diumenge a les 17h tot l'equip, i els seguidors del festival que es vulguin
sumar, participaran en una recollida de microplàstics a la platja des Pujols.

Per la seva part, el director del festival ha recordat que el festival segueix fidel al seu esperit i
serà una trobada musical del món del jazz on també es mostren altres elements i gèneres als
quals ha influenciat com és l'hip-hop, el funk, el latin jazz, la música brasilera, el flamenc i fins i
tot música electrònica.

Festival gratuït
El festival està obert a tots els públics i és gratuït, en aquesta V edició podran gaudir
d'actuacions en diversos escenaris. El dijous a les 21.00h al Blue Bar es farà la inauguració del
festival amb l'actuació de Max Holm Trio. El divendres a partir de les 21.00h a la plaça de Sant
Francesc actuaran Ermanno Panta & Banda Zeitun, a les 23.00h Myriam, i a les 00.30h Dj Uri
Callejo. El dissabte a les 13.30h hi haurà al Sa Panxa altra de les novetats d'aquest any, i és
que es farà una actuació diürna, coincidint amb l'aperitiu Picnic¬Jazz, que comptarà amb el
grup Ghost Seed. La nit de dissabte a la plaça de Sant Francesc a partir de les 21.00h tocarà
Perico Sambeat, a les 23.00h Tonina Saputo i a les 00.30h Midi Jazz Club i Dj D.Wattsriot.
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Jam session
I com cada any, el Formentera Jazz Festival convidarà en el seu últim dia de celebració a tots
els músics que estiguin a l'illa (professionals i amateurs) a unir-se en una gran jam session, en
la qual la improvisació, essència de la música jazz, serà l'únic fil conductor. La jam sessión serà
diumenge a partir de les 19h al Chezz Gerdi.

Per a més informació podeu consultar totes les activitats a la web: www.formenterajazzfestival
.com
.

Cal destacar que a l'acte de presentació d'avui, s'ha fet una petita actuació musical de l'artista
sicilià, resident a Formentera, Ermanno Panta, qui estrenarà en el festival el seu nou disc "Isla
Musa".

4 de juny de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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