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Cinema i jazz
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Per celebrar el dia Internacional de jazz us hem preparat un petit recull de pel·lícules
al voltant del jazz que es poden trobar a l'eBiblioCat

Acordes y desacuerdos
Ebiblio

Ens trobem a l'Amèrica dels anys 30. Emmet Ray és un prestigiós music
de jazz, un guitarrista magistral obsessionat pel llegendari Django
Reinhardt. No obstant quan Emmet baixa de l'escenari transforma en un…

Paris Blues
Ebiblio

Dos músics de jazz nord-americans, Ram Bowen (Paul Newman) i Eddie
Cook (Sidney Poitier), toquen en un club nocturn de Paris, lloc en el que
han trobat la llibertat artística que no tenien en el seu país. Ram va a…

Shadows
Ebiblio

John Cassavetes debuta com a director amb aquest film sobre la relació
interracial entre Leida, una dona negra, i Tony, un home blanc. La relació
entre ells es trenca quan Tony acompanya a Leida a casa seva i coneix a…

Ascensor al cadafal
Ebiblio

Primera pel·lícula dirigida en solitari per Louis Malle i guanyadora del Premi
Louis Delluc el 1957. Basada en una novel·la de Noël Calef, narra la
història d'una sèrie de personatges subjectes a la incertesa, a ritme del…

Los fabulosos Baker Boys
Ebiblio

Un clàssic dels 80 amb una interpretació prodigiosa del trio protagonista
Michelle Pfeiffer, Jeff i Beau Bridges. Una extraordinària banda sonora. Les
actuacions dels llegendaris germans Baker, Frank (Jeff Bridges) i Jack…

Una encuesta llamada milagro
Ebiblio

Oliver, un treballador de la secció d'anuncis d'un diari local, somia amb
arribar a ser un escriptor reconegut. Un dia, la seva dona Martha li
suggereix que escrigui sobre la influència que un nen pot tenir en la vida…

A film about Kids anb Music. Sant Andreu Jazz
Band
Ebiblio

Emotiva mirada a un preciós (i exitós) experiment. Una escola de música
forma una Big Band infantil. Darrere l'esforç, un somiador: el compromès i
entusiasta director, Joan Chamorro. Però cada nen és protagonista…

La ciudad de las estrellas (La la land)
Ebiblio

A mig camí entre el musical i la comèdia romàntica, 'La la land' és tot un
fenomen cinematogràfic que suposa una vibrant celebració de la passió,
l'esperança i els somnis com a motors de la vida. Emma Stone i Ryan…
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