Azken orduko albistea:

José James eta Chucho Valdés Jazzaldi honetako programazioan
izango dira.
Arlo Parks eta Mulatu Astatke, biak ere Britainia Handikoak, haien
herrialdeko Covid-19ari buruzko araudiari begira egon dira eta, azkenean,
Jazzaldiko beren kontzertuak ezeztatu behar izan dituzte, bestela
berrogeialdia pasa beharko baitzuten itzuleran.

José Jamesek ordezkatuko du Arlo Parks Kutxabank Kursaal
Auditorioan, egun eta ordu berean, eta prezio berean:

-Arlo Parkserako sarrera erosi eta José Jamesen kontzertura joateko
interesa duten pertsonek ez dute ezer egin behar, haien sarrerak balio
osoa izango baitu.

-Aldiz, sarrerak erosi bai baina itzuli nahi dituzten pertsonei erosteko
erabili duten bide beretik itzuliko zaie diru zenbatekoa, kontzertuaren
bezpera arte:

-Leihatilan erosiak: VEA / AZ leihatiletan itzultzen da.
-Internetez erosiak: bidali mezu bat dksarrerak@donostia.eus.

-Kutxabank Kursaal Auditorioaren bonua duten pertsonentzat,
argitaratutako salmenta-baldintzen arabera, ez da bidezkoa izango sarrera
itzultzea, ezta bonua ezeztatzea ere. Erositako bonuak baliozkoak izango
dira Kursaaleko kontzertu guztietarako.
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Mulatu Astatke ordezkatuko duen artista Chucho Valdés izango da.
Trinitate Plaza Keler-en, egun eta ordu berean eta diru zenbateko
berdinaz.

Saio bikoitz horretan Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola arituko dira
eta, gero, Mulatu Astatke kontzertua zen egitekoa (orain, Chucho
Valdések ordezkatua); bada, sarrerak agortuta daude jada eta, beraz,
gaur gaurkoz, ez dago sarrerarik eskueran. Mulatu Astatkerako sarrerak
erosi dituzten pertsonak horiek itzultzen hasiko balira, toki gehiago
egongo dira eskueran, eta salmentan jarriko dira.

-Multatu Astatkerako sarrera erosi eta Chucho Valdéseko kontzertura ere
joateko interesa duten pertsonek ez dute ezer egin behar, haien sarrerak
balio osoa izango baitu.

-Aldiz, sarrerak erosi bai baina itzuli nahi dituzten pertsonei erosteko
erabili duten bide beretik itzuliko zaie diru zenbatekoa kontzertuaren
bezpera arte:

-Leihatilan erosiak: VEA / AZ leihatiletan itzultzen da.
-Internetez erosiak: bidali mezu bat dksarrerak@donostia.eus.

-Trinitate Plaza Keler-eko Kutxabank Kursaal Auditorioaren bonua duten
pertsonentzat, argitaratutako salmenta-baldintzen arabera, ez da
bidezkoa izango sarrera itzultzea, ezta bonua ezeztatzea ere. Erositako
bonuak baliozkoak izango dira Trinitate Plaza Keler-eko kontzertu
guztietarako.
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