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Municipiul Iasi gazduieste Festivalul Jazz City
Municipiul Iasi este, incepand de vineri, timp de trei zile, gazda Festivalului
Jazz City, un eveniment care isi propune sa aduca in atentia publicului 16
artisti din tara si strainatate, relateaza stiripesurse.
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"Jazz City este la a doua editie cand se organizeaza. Ne-am dorit foarte mult sa facem un festival
de muzica jazz deoarece nu a mai fost un astfel de eveniment de multi ani in Iasi. Anul acesta neam bucurat sa vedem mici evenimente de jazz. Asa a venit ideea de festival de jazz, Jazz City.
Aducem atat artisti locali deoarece avem foarte multi artisti de jazz care cresc si educa publicul,
dar si artisti mari de jazz. Pe durata a trei zile, de pe 1 pe 3 iulie, vom avea in total 16 artisti pe
doua scene din parcurile de pe Copou. Opt dintre ei vor canta pe scena din Parcul Copou. Tot
aici vor fi si 4-5 elevi care se afla la debutul lor in cariera sau care descopera muzica jazz. in
Parcul Expozitiei vom avea opt artisti mai mari insotiti de elevi de jazz aflati la inceput de cariera",
a declarat Claudia Rusu, marketing manager al evenimentului.
Potrivit sursei citate, pentru scena de la Turnul de Parasutism biletul costa 35 de lei daca e
cumparat pana la ora 15,00 al fiecarei zile, si 70 de lei daca e cumparat dupa aceasta ora.
Abonamentul pentru toate cele trei zile s-a putut achizitiona pana vineri contra sumei de 160 de
lei, potrivit Agerpres.ro.
in Parcul Expozitiei accesul este gratuit deoarece organizatorii isi doresc sa atraga cat mai multe
persoane la acest gen muzical.

"Speram ca dupa acest festival sa fie mai multi ascultatori de jazz. Evenimentul are o interactiune
foarte buna atat pe platformele de social media cat si in publicul din Iasi. Anul trecut a fost
intampinat cu scepticism, dar dupa ce au vazut oamenii ce se intampla, ce inseamna, care este
atmosfera unui festival de jazz, am avut o solicitare foarte mare", a spus Claudia Rusu.
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