Tulcea, 15-17 iunie 2018

Festivalul Internaţional Dobrojazz a ajuns la cea de-a V-a ediție
După patru ediţii consecutive în care s-a bucurat de succes, Dobrojazz revine în atenția
dobrogenilor! Între 15 și 17 iunie, Fundația ParteR cu sprijinul Primăriei Municipiului Tulcea
organizează cea de-a cincea ediție a Festivalului Dobrojazz – Festival Internațional de EtnoJazz – care se va desfăşura în Tulcea, pe scena Teatrului ”Jean Bart”, începând cu ora 19:00.
Timp de trei zile, Tulcea va fi animată de atmosfera specifică marilor evenimente artistice de
gen, aducând împreună artiști români şi internaționali care mixează într-un mod inedit
folclorul cu muzica jazz: Adrian Naidin Group (RO), R. C. & The Melody Makers (RO / IT),
Andrzej Kowalski Quartet (PL), Sorin Zlat Trio (RO / UK), BlagoevArt Trio (BG) şi Benjamin
Moussay Trio (FR).
Păstrând identitatea conceptului de ethno-jazz, festivalul are scopul de a face cunoscute
propriile tradiții muzicale românești, dar și de a asimila diverse muzici tradiționale și
influențe din teritoriul european. De asemenea, prin localizarea aleasă pentru desfășurare,
Dobrojazz încurajează iubitorii muzicii de calitate să descopere una dintre cele mai
interesante zone culturale ale țării – Dobrogea – recunoscută pentru diversitatea etnică și
patrimoniul său de excepție.
Prețului unui bilet pentru o zi este de 25 lei, abonamentul pentru toate cele trei zile este 50
lei – acestea pot fi achiziționate la casieria Teatrului ”Jean Bart”.
Pentru mai multe detalii puteți vizita www.dobrojazz.ro și pagina de facebook
https://www.facebook.com/dobrojazz.
Sponsori: Star Service SA, Caparol, Donau Energy.
Persoană de contact:
Vania Pierșinaru
0727 033 004
vaniapiersinaru@gmail.com

Parteneri: Consiliul Județean Tulcea, Teatrul ”Jean Bart” Tulcea, ICEM, Hotel ”Delta”, Hotel
”Europolis”, Hotel ”Esplanada”, Pensiunea ”Delta Dunării”.
Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România
Constanța, RFI România, TV Accent, Obiectiv Tulcea, Zeppelin, Cațavencii, Igloo, Dilema
Veche, Observator Cultural, Adevărul, Tulcea Noastră – Ziar Independent.

PROGRAMUL FESTIVALULUI
Vineri, 15 iunie:
Adrian Naidin Group (RO)
R. C. & The Melody Makers (RO / IT)

Sâmbătă, 16 iunie:
Andrzej Kowalski Quartet (PL)
Sorin Zlat Trio (RO / UK)

Duminică, 17 iunie:
BlagoevArt Trio (BG)
Benjamin Moussay Trio (FR)

*În toate cele trei seri ale festivalului, concertele încep la ora 19.00.
Accesul este gratuit pentru elevi, studenţi, pensionari şi persoanele cu handicap, în limita
locurilor disponibile.

Persoană de contact:
Vania Pierșinaru
0727 033 004
vaniapiersinaru@gmail.com

