
 

El Festival Dixieland 2015 

arriba a la Biblioteca! 

 
Descobreix totes les activitats i  

recursos que posem al teu abast 

 

Del 25 al 29 de març  



L’Aparador musical: ara sona... Dixieland! 
 

Sabeu que a la biblioteca tenim un fons especialitzat 

en música dixieland? Forma part del llegat del Fes�val 

dipositat al nostre fons per a que es�gui a l’abast de 

tothom.   

Veniu i emporteu-vos fins a 5 discos en préstec! 

A par�r del dia 5 de març a l’Aparador musical. 

Els protagonistes són a la  

Zona Dixie 

Conegueu els músics que formaran part del   

Fes�val. A la primera planta hi trobareu una   

pe�ta exposició amb els cartells, discos i           

informació dels protagonistes.   

Del 16 al 28 de març a la primera planta. 

I per saber-ne més... 
 

Nova edició de la guia  

“El Festival Dixieland a la  

Biblioteca” 
 

Actualitzem la nostra guia amb una          

selecció de discos, llibres, pel·lícules i documentals que us aju-

daran a aprofundir en l’apassionant món del jazz.  

Disponible el 16 de març. 



Música y lágrimas 
Projecció de la pel·lícula dirigida  

per Anthony Mann  

Dimarts 24 de març a les 
18 h a la Secció Local 

Escalfem motors pel gran concert de Glenn Miller  

apropant-nos a la vida i l’obra del famós trombonista  

estatunidenc. 

El petit John, o la geografia  
de la música negra 
Audició de jazz en família amb Amadeu Casas  

Dissabte 28 de març a les 12 h  
a la Sala Infantil 

Amb el pe�t John viatjarem cap al món del jazz a 

través dels instruments, els ritmes i les cançons.  

Per a tots els públics. Entrada lliure, limitada a l’aforament de la Sala. 

Entrada lliure, limitada a l’aforament de la Sala. 



Biblioteca Pública  
de Tarragona 
Fortuny, 30           
43001-TARRAGONA 
977 240 331—977 240 544 
bptarragona.cultura@gencat.cat    

WEB 
http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 

http://bptbloc.wordpress.com 

Per estar ben informats de totes les novetats, cons ulteu el 
nostre bloc de cinema i música! 


