PALAFRUGELL

Swim Out Costa Brava
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

El Festival Internacional
de Swing que tanca l'estiu.
Swim Out Costa Brava és el
Festival Internacional de Swing /
Lindy Hop que té lloc el mes de
setembre a la província de
Girona. Amb només una edició ja
s'ha col·locat en el circuit dels
festivals de més renom a nivell
nacional d'aquest tipus i
l'organització vetlla per projectarlo entre els festivals internacionals
de prestigi. La propera edició té
lloc del 4 al 6 de setembre 2015.
El festival compte amb més de
250 participants i durant 3 dies,
balladors vinguts tant del país
com de l'estranger, reben classes
de Lindy Hop amb reconeguts
professors de l'esfera mundial.
També ballen al ritme de bandes
com KC Octet, Swing Shot i la
Jove Big Band de Girona, amb
músics de la talla d'Eva
Fernández, Nil Mujal, Pol Prats o
Dani Alonso, entre d'altres.

Algunes de les activitats estan
obertes al públic en general,
com la Marxing Band i la festa
del dissabte 5 de setembre a
Palafrugell, o el concert de
cloenda a Llafranc el diumenge
6 de setembre.

És una bona oportunitat per
conèixer la màgia que desprèn el
col·lectiu de lindy hoppers al
ballar, i contagiar-se de l'alegria
de la música swing, tot
descobrint músics de primera
línia.

PROGRAMA
Dissabte 5
de setembre
De les 22 h a les 23 h
Marxing Band pels carrers
de Palafrugell. Gratuït.
Punt de trobada
Plaça Nova, Palafrugell.
De les 23 h a les 4 h
Windy Swing Party, la
festa principal del festival
amb concert de KC Octet,
exhibicions, ball social,
paradetes vintage, crêperie.
Lloc: La Bòbila (Carrer de
la Garriga, 24-30), Palafrugell.
Preu: 18€
Entrades Online, taquilla,
aforament limitat

Diumenge 6
de setembre
De les 17 h a les 19h
Concert i ball amb
Swing Shot.
Lloc: Passeig Marítim de
Llafranc. Gratuït.
Organitza:
Windy Hoppers Empordà,
amb el patrocini d'Estrella
Damm i el suport de
l'Ajuntament de Palafrugell,
l'Ajuntament de Gualta, el
Patronat de Turisme Costa
Brava, el Bar La Sala (Torroella
de Montgrí) i Girona Fruits.
Més info i compra d'entrades
www.swimoutcostabrava.com
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