Indul a második Mini Jazzfesztivál Csíkszeredában (Erdély.ma)
Írta: Adminisztrátor
2010. június 27. vasárnap - Módosítás: 2010. június 27. vasárnap

2010. június 27. - Szerdán rajtol Csíkszeredában a jazzzene ünnepe. A Mini Jazzfesztivál
szervezői azt ígérik, hogy a rendezvényt az időjárástól függetlenül megtartják.

Megtették a szükséges előkészületeket ahhoz, hogy a koncertek eső esetén is élvezhetők
lehessenek. Így aztán várnak mindenkit egy jókedélyű, családias hangulatú fesztiválra.
Egy jegy ára 25 lej, de a háromnapos belépő csak 60 lej. A napijegy napi három koncertre,
valamint az utána következő, hajnalig tartó jam session-re is szól. A minimum tízfős csoportok
számára a háromnapos belépő személyenként csak 50 lej. 12 év alatti gyerekeknek – felnőtt
kíséretében(!) – a belépés INGYENES.
Azok a jóakaratú érdeklődők, akik valamilyen módon szeretnék támogatni a fesztivált, 200 lej
értékű MECÉNÁSJEGYET vásárolhatnak.
Jegyek elővételben kaphatók a Piac u. 1.sz alatt (Kávéház a négy bölcs sintérhez, illetve
kezdés előtt egy órával a helyszínen. Helyfoglalás itt: www.jazzfesztival.ro
A messziről érkezők számára a rendezvényt támogató szálláshelyek kínálnak fesztivál-árakat: a
Korona Panzió, a Hotel Salvator és a Prince Hotel. Sátorozni Zsögödfürdőn a kempingben
lehet.
PROGRAM
2010. június 30., szerda
Helyszín: Mikó-vár
18.45 – 19.00 – A Blues Nap megnyitója, programismertető
19.00 – 20.00 – Marcian Petrescu & Trenul de noapte (RO) – a Kávéház a négy blöcs sintérhez
jóvoltából
Helyszín: Kávéház a négy bölcs sintérhez
24.00 – Jam session
Jazz-Napok
2010. július 1., csütörtök
Helyszín: Mikó-vár
18.45 – 19.00 – A jazz-napok megnyitója, programismertető
19.00 – 20.00 – Fuente de Vida (RO)
Helyszín: Kávéház a négy bölcs sintérhez
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24.00 – Jam session
2010. július 2., péntek
Helyszín: Mikó-vár
18.45 – 19.00 – Programismertető
19.00 – 20.00 – Frankie Lato Quartet (HU)
20.15 – 21.45 – Mircea Tiberian és Maria Răducanu (RO)
22.00 – 23.30 – Dennert Árpád és a Gyárfás István Trió (HU)
Helyszín: Kávéház a négy bölcs sintérhez
24.00 – Jam session
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