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Destacat

Live in Mumbai CD / MP3

Vots / Valoració  

Afegeix un comentari

Avantatge TR3SC:

12,5 !

Any:
2010

Segell:
Discmedi

Jaume Vilaseca Quartet presenta el seu nou disc, un directe enregistrat a la ciutat de Mumbai

Sinopsi:
"Live in Mumbai" és el cinquè treball discogràfic de Jaume Vilaseca Quartet, formació barcelonina que ja ha

complert els seus deu anys. Es tracta d'un disc enregistrat en directe a la ciutat de Mumbai acompanyat de Ravi

Chary, considerat un dels millors citaristes del món. Totes les composicions de Jaume Vilaseca són noves i

originals, temes càlids i plens de colors que obren sempre les seves portes al joc, a la improvització i a la llibertat.

Punts de Venda:
Truca al 902 33 90 33

Recomana aquesta proposta a un amic:

Correu destí:  El teu correu:

Enviar

Complements de compartició:

Facebook | Twitter | La tafanera

Accessibilitat: aA + -

Per afegir un comentari t'has d'identificar com a soci.

   

Accés socis

El teu NIF

Número de Pin

Mostrar Cercador

AGENDA

ENQUESTES

1.A la taquilla per comoditat 41 vots (36%)

2.A la taquilla per no pagar comissions
als serveis de venda on-line

31 vots (27%)

3.Les compro per Internet 21 vots (18%)

4.A taquilla per poder obtenir
descompte TR3SC

17 vots (15%)

5.No vaig al cinema 2 vots (1%)

NOTÍCIES

 

Has oblidat el teu PIN?

Quan vas al cinema, on compres les entrades?

112 respostes

Per respondre l'enquesta t'has d'identificar com a
soci..

Veure resultats +

Àrea temàtica:  [ Totes ]

 Magnífics Sons 25%

 Chocolat! 20%

 I2 - Carlo Mô and Mr. Di 6"

 La música 6"

 In-consciència 20%

 ¿De cuándo acá nos vino? 50%

Agenda  Els + votats  Hem tingut

23  d'abril de 2010  
Selecciona

una data
+

 

Club TR3SC  TeatreBCN

El Periódico - CulturaiCat fm - Art  iCat fm - Cinema


