HOLA!

JSM converteix Andorra la Vella en un gran espai escènic que té lloc en espais emblemàtics del Centre
Històric i compta amb més de 30 formacions i més de
200 músics distribuïts per diferents places i escenaris.
Així doncs, queda amb els teus amics, familiars, parella... Us hi esperem a tots, per gaudir d’aquests moments que valen una vida!

Benvinguts a la 4a. edició del JSM, un esdeveniment
que amb la teva participació creix any rere any.
JSM és un espai de trobada social i cultural de referència al Principat d’Andorra. Arribem a aquest 2017
gràcies a gent com tu que gaudeix un any més sota els
estels del Centre Històric d’Andorra la Vella.
Al JSM se citen els millors grups del Principat i formacions internacionals emergents dins del panorama
musical. Totes les actuacions tenen lloc a l’aire lliure
i són gratuïtes.
Quatre dies per gaudir de la música en bona companyia.

MAPA

HORARIS

DIJOUS 29
PLAÇA GUILLEMO
-BEGIN AGAIN-

DIVENDRES 30

DISSABTE 01

Placa Rebes

Placa Rebes

19.00 h - 20.30 h Shuffle Express
20.45 h - 22.00 h Komanem

18.00 h - 19.15 h Iarake & Ginger
19.30 h - 20.45 h Copa Lotus

Cap del Carrer

Cap del Carrer

19.00 h - 20.15 h Pali
20.30 h - 21.45 h The Laguards

18.30 h - 19.30 h Noel Binies
19.45 h - 21.00 h Cere Vera

Placa Guillemo
19.00 h - 20.00 h Clementina
20.15 h - 21.30 h Sergi Blanch
21.45 h - 23.15 h V Columna
23.30 h - 24.00 h Landry Riba
Placa Princep Benlloch
19.00 h - 20.15 h Manu & The Vodkas
20.30 h - 22.00 h Migue Trio
Placeta Monjo
19.30 h - 20.30 h Quim Salvat
20.45 h - 21.45 h Wood & Steel
Placeta Sant Esteve
19.00 h - 20.00 h Cynthia Lim & Alex Bagaria
20.00 h - 21.00 h Think Twice
21.00 h - 22.00 h Lady Scarlett
22.00 h - 23.00 h Jam acustica Jambo

DIUMENGE 02
PLAÇA GUILLEMO
-JAUME IBARS-

Placa Guillemo
18.00 h - 19.00 h Ingmar
19.15 h - 20.30 h Love it
21.00 h - 22.30 h Paula Valls
23.00 h - 24.30 h Quimi Portet
Placa Princep Benlloch
18.00 h - 18.45 h Cor Internacional d'Andorra
19.00 h - 19.45 h Andorra Gospel Cor
20.15 h - 21.15 h Cor Rock d'Encamp
Black Thursday

+

Placeta Monjo
18.00 h - 19.00 h Latin Stride Flamenco
19.15 h - 20.15 h Punkers Love the 80's
20.30 h - 21.30 h Grossband
Placeta Sant Esteve
18.00 h - 19.15 h Bluetonics
19.30 h - 21.00 h Vibrand

CINEMA A LA FRESA

CONCERT VERTICAL

Dia: Divendres 30
Hora: 23.30 h a 24.00 h
Lloc: Placeta Sant Esteve

Dia: Dijous 30
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça Guillemó
Pelicula: Begin again (2013)
La passió per la música porta la Gretta (Keira Knightley) i el Dave
(Adam Levine), parella des de l’institut, fins a Nova York. Però quan
ell, un cop assolit l’èxit i la fama, l’abandona, ella es queda completament desolada. Una nit, un productor de discos (Mark Ruffalo)
recentment acomiadat, la veu actuar en un bar de Manhattan i queda
captivat pel seu talent. Primera pel·lícula als EUA del director de Once
(2006).

Des de fa 3 anys els Jambo ha volgut innovar portant aquest concert
particular on els músics, l’art i l’entorn es fusionen. El concert vertical és una mescla de música i visuals aplicats a la façana de la Casa
Bauró d’on apareixen dels seus balcons els protagonistes de la nit. En
aquesta edició en Landry Riba (baix), Elias Porter (violí), Sílvia Garcia
(viola), Jordi Claret (violoncel) i Héctor Pérez (guitarra acústica) ens
donaran el plaer de presentar aquest concert exclusiu.

JAMBO KIDS

Dia: Diumenge 02
Hora: 12:00 h
Lloc: Plaça Guillemó
Per segon any, dins del JAMBO STREET MUSIC hi haurà un espai específic per als infants. Després de l’èxit del darrer any amb La Tresca i
la Verdesca, en aquesta edició comptem amb Jaume Ibars, un músic i
animador que porta 15 anys de poble en poble buscant les rialles dels
nens. El seu darrer disc ‘Canastreta de Cançons’ ha estat nominat als
Premis Enderrock 2016 com a millor disc de música infantil.

PATROCINADORS

Segueix-nos:

La programació pot patir canvis d’última hora. Consulteu tota
la informació actualitzada a: www.jambostreetmusic.com
Consulteu tota l’oferta turística d’Andorra la Vella a: www.andorralavella.ad

