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L'Espai cultural de la CGT de Rubí comença la temporada amb una àmplia renovació
del seu projecte.

Dins l'àmbit musical es consolida l'activitat de la Societat de Blues de Rubí amb un reconeixement cada cop més
gran a l'ecena catalana i europea. A més, s'hi afegeix una secció de jazz (CGTjazz), amb una programació original
i estable.

L'Espai Socio-cultural oferirà, igualment, actuacionsd'altres estils musicals d'altres estils musicals que donaran
l'oportunitat de gaudir de música en directe a tots els ciutadans.

En aquest sentit es programen sessions compartides amb l'Escola de música, masterclass amb instrumentistes
reconeguts i d'altres.

Tanmateix, el projecte inclou col·laboracions amb artistes plàstics de la ciutat, així com debats i seminaris coordinats
amb l'espai filosòfic Casa del Pensament. Mitjançant cinefòrums, xarles-debats i passis temàtics obrirem la
possibilitat d'escoltar i debatre temes que afecten a la nostra societat
.
Tot plegat, un programa semestral ampli i ambiciós, al servei de la cultura lliure i alliberadora.

Presentació:Divendres 29 de gener a 20h.

Amb breus intervals musicals oferits per la Societat de Blues de Rubí i concretament pel grup Muddy Wine i de
CGTjazz, gaudirem d'un bon moment,amb els amics, veïns, companys, músics i institucions que hi participaran de
presentació d'aquesta nova etapa de l'Espai Socio-Cultural de Rubí. Tot això presentant les línies del nostre projecte
mentre anem fent un pica-pica

ACTIVITATS DE L'ESPAI SOCIO - CULTURAL DE LA CGT DE RUBÍ

HORA FOSCANT. JAZZ AMB INTIMITAT.

Una cita mensual per a desconnectar la setmana, prendre una cervesa i trobar els amics, en la intimitat dels
estàndards més càlids i melòdics del jazz, a càrrec del quintet Estàncies & Estàndards.

Primer divendres de mes a les 20.30 h.
TROBADA AMB LA NIT DEL BLUES

Segon dissabte de mes a les 20.00 h.
Cada segon dissabte de mes ens trobem amb els ritmes i els sons del Blues que des ja fa dos anys ens fa
gaudir i conèixer en totes les seves besants.

BREU CURS DE PENSAMENT POLÍTIC
Segon divendres de mes a les 19.00 h.
Una breu introducció al pensament polític contemporani, alhora divulgativa i estimulant. En cada sessió es
debat un autor i una obra, tot discutint els discursos de K. Schmitt, J. Rancière o Alba Rico, inspirador dels
moviments polítics més actuals. En col·laboració amb l'espai Casa del Pensament.
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JAM SESSIONS
Cada dijous de 19.00 a 21.00h.
Cada dijous músics aficionats i professionals es reuneixen per a gaudir en una sessió de música
improvisada per a fer gaudir també a tots els assistents mentre es fa la xerradeta i es pren el refresc o la
cervesa.

ACTUACIONS DIVERSES, JAM SESSIONS JAZZ, MASTER CLASS, TALLERS CREATIUS, DOCUMENTALS,
FORUMS...
Veure l'agenda i la descripció pels actes puntuals

Pots seleccionar totes les activitats que t'agradin i venir a gaudir d'elles. Cal que les seleccionis en l'agenda diària .
Si ens segueixis en facebook i les xarxes socials podràs assabentar-te de les activitats que es duguin a terme. A
més a més de les d'aquest programa.

4, 11, 18 i 25 de Febrer: Jam Session de l'Espai de 19 a 21h.

5 de Febrer: "Hora Foscant. Jazz amb intimitat" a 20.30h.
13 de Febrer: Concert SBR, Alex Zaya Quartet a les 20.30h.

20 de Febrer: Perfomance art, "Vaixells de vida i de mort". Art i subasta a 19h.
26 de Febrer: Cineforum "El tiempo de las cerezas" de Juan Felipe a 19h.

Març
3, 10, 17, 24, 31 de Març: Jam Session de l'Espai de 19 a 21h
4 de Març: "Hora Foscant. Jazz amb intimitat" a 20.30h.
11 de Març: Pensament polític actual de 19 a 20.30h.
12 de Març: Concert SBR, "Dani del Toro&Julian Burdock a 20.30h.
18 de Març: Concert de l'Espai "Jeff Espinoza&Francisco Simon a les 20h.
19 de Març: Jam Session escola música "Amb batuta i sense" a les 19h.

Abril / Maig
1 d'Abril: "Hora Foscant. Jazz amb intimitat" a 20.30h.
7, 14, 21, 28 d'Abril: Jam Session de l'Espai de 19 a 21h
8 d'Abril: Pensament polític actual de 19 a 20.30h.
9 d'Abril: Concert SBR "Alain Bike&MA Lonesome" ales 20.30h.
16 d'Abril: Master Class Saxo amb Gabi Ardévol "I això com s'improvisa?" 19h.
5, 12, 19, 26 de Maig: Jam Session de l'Espai de 19 a 21h
6 de Maig: "Hora Foscant. Jazz amb intimitat" a 20.30h.
13 de Maig: Pensament polític actual de 19 a 20.30h.
14 de Maig: Concert SBR "Miriam Swanson&Amadeus" a les 20.30h.
21 de Maig: Concert d'Expressió espiritual "Negro and beautiful" a 19h.
28 de Maig: Concert de l'Espai. Presentació del nou treball d'Incautos

13 Febrer. Concert Societat de Blues de Rubí: Zayas Quartet
Alex Zayas ha abandonat el seu nom de guerra, Alex TNT, per a reivindicar-se des de
la seva identitat més absoluta como un bluesman explosiu per dret propi.

20 Febrer . Vaixells de vida i mort. Art i Subhasta
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Taller creatiu d'art i música sobre l'odissea dels refugiats sirians, amb
col·laboració d'artistes plàstics i músics rubinencs. Les obres de la performance
s'exposaran i es subhastaran en favor de Proactiva Open Arms (salvament de
Badalona a Lesbos).

26 Febrer
Cineforum: El Tiempo de las cerezas
Cinefòrum i debat amb el documental "El tiempo de las cerezas (1977-1979, eclosión
libertaria)" Comptarem amb la participació del Director del documental Juan Felipe.

12 Març
Concert Societat de Blues de Rubí: Danny del Toro&Julian Burdock
Danny del Toro, endorser Seydel, des que va començar a tocar l'harmònica, ha passat per diferents estils musicals:
des del blues, jazz, ragtime. Amb Julian Burdock grava un disc el 2014.

18 març
Concert de l'Espai: Jeff Espinoza&Francisco Simon
Banda madrilenya de jazz blues que compta amb el lideratge del cantant
nord-americà Jeff Spinoza i el guitarrista espanyol Francisco Simón. Duo centrat en el funky i el soul, però sempre
amb aquest "Bluesy touch" que tan bé els caracteritza.

19 març
Amb batuta i sense! Jam amb l'escola de música
Jam session de col·laboració entre l'Escola de Música de Rubí i CGTjazz. Un espai
de trobada estimulant entre dos llenguatges sovint separats.

9 Abril
Concert Societat de Blues de Rubí: Alan Bike&MA Lonesome
Aquests dos monstres del Blues paranoic i descerebrat es van estrenar com a experiment la passada edició del
Cicle de Blues&Boggie de L'Hospitalet. Han unit les seves forces en un projecte comú. Així uneixen la moguda
madrilenya amb les primeres generacions de l'escola de Blues de Barcelona.

16 abril
I això com s'improvisa? Master Class amb Gaby Ardévol.
Introducció magistral a l'art de la improvisació jazzística, impartida pel gran saxofonista Gaby Ardèvol. Assistència
limitada; cal apuntar-se prèviament.

14 Maig
Concert Societat de Blues de Rubí:
A l'espera de la confirmació la Societat de Blues de Rubí intenta portar-vos a l'Amadeu Casas (guitarra i dobro) i
Myriam Swanson. Si l'agenda no els hi permet segur que hi haurà substituts d'alçada. Cal que esteu pendents de les
nostres publicacions.

21 maig
Negro and Beautiful
La fusió entre la música dels esclaus afro-americans, la litúrgia evangèlica i altres expressions espirituals és una de
les fonts originàries tant del jazz com d'altres corrents, com ara el gospel. Us convidem a sentir-ne els temes més
populars, en la interpretació d'una petita coral i els músics de CGTjazz .
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28 maig
Concert de l'Espai: Incautos
El seu nom és un homenatge al titol d'un dels discos del seu admirat Rosendo. Tres germans Oliver, Sergio i
Meritxell ens presenten el seu nou treball musical i audiovisual en el qual inclouen dos nous membres en el grup.
Activitats de l'espai sociocultural cgt rubi de febrer a maig 2016 from
Més informació:

TWITTER CGT RUBÍ

PÀGINA FACEBOOK JAM SESSIONS ESPAI SOCIOCULTURAL CGT RUBÍ

Espai llibertari per a la divulgació de la cultura i el
pensament crític.
____________________________Adreça:Pl.Clavé4-6,
08191 Rubí.
_________________________________________
Tel./fax:935881796
____________________________
E-mail:
espaisocioculturalcgtrb@gmail.com
federaciolocal@cgtrubi.org
____________________________
FACEBOOK:
·EspaiSocio-CulturalCGT-RUBI
·CGT-RUBI
____________________________
www.cgtrubi.org
____________________________
Twitter.com/Cgtrubi
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