
Fitxa artística
Títol:
“MiratJazz de Nova Orelans”

Presentació:
Un quintet de músics et faran volar fins a les ribes del Mississipí, on va néixer el jazz. Cinc 
músics de primeríssima qualitat que, amb una instrumentació típica del dixieland i el New 
Orelans, et transportaran als carrers de Nova Orelans de principis de segle XX talment com si 
es tractés d'un miratge.

Descripció:
MiratJazz és una banda de música dixieland i New Orleans nascuda als carrers de Barcelona 
a finals de 2003 i d'una trajectòria consolidada (Festivals de Jazz de Sant Boi, Sant Pol de Mar, 
Anòlia Festival, entre molts altres events públics i privats). Una trompeta, un clarinet, una 
tuba/helicorn, un washboard i un banjo és una combinació perfecte d'instruments acústics, 
mòbils i adaptables a qualsevol tipus d'espai, ideal per fires i events d'espai múltiples. També 
podem oferir-te format concert
Animació en català, castellà i anglés.

Components:
Roger Canals Parellada 
Daniel Lévy 
Joan Pinós 
Juli Aymí
Jay Wallis 
(Substituts: Oriol Roqué o Martí Elias, Fèlix de Blas o René Dossin, Joan Trabal o Pol Prats, 
Alexey Baeichuck o Óscar Font)

Repertori:
Composicions pròpies i cançons tradicionals dixieland. 
Es pot demanar un programa específic de repertori dixie. 

Producció:
RCProduccions (2003) / Cia. Roger Canals
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MiratJazz de Nova Orleans
Itinerant

Fitxa tècnica
Gènere:
Itinerant.

Públic: 
Apte per a tots els públics i totes les edats.

Durada:
70-90 minuts. Adaptable.

Muntatge i desmuntatge: 
30’ de muntatge
10‘ de desmuntatge

Requeriments tècnics

Espai:
Vestuari
Pàrquing per a tres vehicles.

Possibilitat de sonorització pròpia. A consultar.
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