Doze primaveras a festejar o Jazz
em português, a juntar num mesmo
espaço todas as gerações, os músicos
mais jovens que a partir da sua escola
trabalham todo um ano para mostrar
o seu trabalho no Jardim de Inverno,
os consagrados que regularmente
visitam o palco da Sala Principal, as
presenças seguras que fazem do Mário
Viegas um espaço de boas descobertas.
Doze anos a exercer a convicção, ou
a certeza, de que o ensino da música
atingiu níveis de excelência, de que
a criação artística e a curiosidade
estética e intelectual resistem em
Portugal a todas as sevícias que lhe
são feitas (imaginem se não fosse
assim…), de que os públicos, diversos
na sua natureza e nos seus desejos,
se mobilizam com a ideia de festejar
a música e nos festejarmos a nós com
ela. Estes doze já são nossos, neste
Abril que festeja a tão curta etapa
de quarenta anos de democracia.
Um brinde à próxima dúzia!
José Luís Ferreira

A Festa do Jazz em Abril de 2014
iniciará algumas variações que
queremos implementar na programação.
Teremos concertos noutros espaços,
cuja actividade está ligada ao Jazz mas
não exclusivamente, “perto” do Teatro
São Luiz no sentido de atrair outros
públicos. Teremos dois convidados
estrangeiros de renome internacional
que farão duas residências distintas
com músicos portugueses, no sentido
de internacionalizar a Festa e trazer
outras energias. A próxima edição
será o princípio de uma exposição
alargada sobre uma visão estratégica
para a música improvisada em
Portugal. Venham viver esse momento
connosco entre músicos, estudantes,
professores, críticos, amantes da
música, publico e organizadores.
Venham à Festa.
Carlos Martins
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Abertura
da Festa
do Jazz
Zamora /
Barretto /
Salgueiro
Victor Zamora piano
Carlos Barretto contrabaixo
José Salgueiro bateria

+ jam
session

19h30

Sala Principal

Nuno
Ferreira
Septeto
Nuno Ferreira guitarra,
composição, arranjos
Chris Kase trompete, fliscórnio
João Mortágua sax alto
Luís Cunha trombone
Gonçalo Moreira piano
João Hasselberg contrabaixo
Joel Silva bateria

Nuno Ferreira é um guitarrista
que aqui se apresenta com
um septeto que reúne músicos
a residir no Porto, Lisboa e
Madrid (como é o caso do
trompetista norte-americano
Chris Kase). Neste novo septeto,
explora as suas vertentes de
compositor e arranjador e usa
como ingredientes o ritmo,
a criatividade e a interacção
para prestar tributo a diversas
eras do Jazz.

21h30

Sala Principal

João
Hasselberg
Whatever
it is you’re
seeking,
won’t come
in the form
you’re
expecting
Luis Figueiredo piano

5 Abr
SÁBADO
17h

Teatro-Estúdio Mário Viegas

Daniel
Bernardes
Trio + 1
Nascem
da
terra
Daniel Bernardes piano
António Quintino contrabaixo
Joel Silva bateria
Raquel Merrelho violoncelo

Figura emergente no panorama
musical português, Daniel
Bernardes tem quebrado barreiras entre a música clássica
e o jazz. Em Nascem da Terra,
uma formação pequena, trio+1,
obriga a uma exploração mais
íntima e profunda das possibilidades da combinação piano-contrabaixo-bateria, a que se
junta o violoncelo, acrescentando uma dose de lirismo.

18h

Teatro-Estúdio Mário Viegas

Miguel
Moreira
Sexteto
Miguel Moreira guitarra eléctrica

e 12 cordas
João Mortágua sax alto e soprano
Mário Santos sax tenor e soprano
Alexandre Dahmen piano
Pedro Barreiros contrabaixo
e baixo eléctrico
José Marrucho bateria

Câmbio é o trabalho discográfico em que Miguel Moreira
se afirma como compositor
e improvisador. Em palco,
faz-se acompanhar por músicos
que admira e com quem tem
uma grande afinidade e cumplicidade musical, procurando
o equilíbrio entre música
escrita e improvisada.

Bruno Pedroso bateria
Ricardo Toscano sax alto
Diogo Duque trompete
Afonso Pais guitarra
João Firmino guitarra
Joana Espadinha voz
Luísa Sobral voz
João Hasselberg contrabaixo

O álbum que João Hasselberg
acaba de lançar servirá de base
ao concerto na Festa do Jazz.
Um dos músicos mais criativo
da sua geração, rodeado de
talentosos amigos, estreia-se
em disco com uma banda
sonora cinematográfica para
clássicos da literatura do
século XX numa viagem do
jazz por paisagens folk e pop.

23h

Sala Principal

Jacob Sacks
Ensemble
Jacob Sacks piano, composição
e direcção
Ricardo Toscano sax alto
Romeu Tristão contrabaixo
João Pereira bateria
Pedro Branco guitarra
Diogo Duque trompete
João Barradas acordeão

Em Abril, Jacob Sacks, um dos
mais criativos pianistas da cena
jazzística nova-iorquina, faz
uma residência artística de uma
semana em Lisboa e apresenta,
na Festa do Jazz, o resultado
desse trabalho com jovens
talentos do jazz português.

t ea t ro do bairro
00h30

Brainstorming
(Combo ESML 2013)
André Murraças sax tenor
João Barradas acordeão
Gonçalo Neto guitarra
André Rosinha contrabaixo
Marcelo Araújo bateria

Quinteto premiado em 2013
como melhor combo das escolas superiores de música, conquistou o direito à participação
em 2014. Apresentam-se já
em nome próprio, uma vez que
desde então se constituíram
como grupo.

+ jam
session

6 Abr
domingo
17h

Teatro-Estúdio Mário Viegas

POWERTRIO
Eduardo Raon harpa e electrónica

Joana Sá piano e electrónica
Luís José Martins guitarra e electrónica

Colectivo dedicado à criação
e interpretação de música
contemporânea e de improvisação, iniciou o seu trabalho em
2007. É formado por criadores
e intérpretes com formação
clássica e experiência em várias
áreas musicais e artísticas. O
nome Powertrio – designativo da
formação rock (guitarra, baixo
e bateria) – invoca a atitude,
energia e acção musical intuitiva que caracterizam o projecto.

18h

Teatro-Estúdio Mário Viegas

Liftoff
Jeffery Davis vibrafone

Óscar M. Graça piano
Nelson Cascais contrabaixo
Alexandre Frazão bateria

Projecto criado em Aveiro,
em Maio de 2002, destina-se
à interpretação da música de
Óscar Marcelino da Graça e
de Jeffery Davis. A formação
instrumental tem sido, partindo
desta base, recorrentemente
flexível.

23h

Sala Principal

Steffen
Schorn
“Universe of
Possibilities”
Steffen Schorn sax, composição
e direcção
André Santos guitarra
Nelson Cascais contrabaixo
Bruno Pedroso bateria
Óscar Marcelino da Graça piano
Ricardo Santos fagote
João Guimarães sax alto
Paulo Gaspar clarinetes
Dina Hernandez flautas
Ana Cláudia Serrão violoncelo
Ana Filipa Serrão violino
Joana Cipriano viola d’arco

A convite da Festa do Jazz,
Steffen Schorn vem a Portugal
realizar uma residência tutorada
com músicos profissionais
portugueses. A iniciativa enquadra-se num programa mais
vasto de internacionalização
da música portuguesa e de
intercâmbios entre músicos
com elevadas aptidões artísticas e técnicas. Este é o primeiro
concerto, inédito, e a primeira
fase do lançamento de um
programa em colaboração com
o Goethe Institut. Começa aqui
um projecto de pesquisa e troca
de experiências, a construção
de uma rede internacional e a
co-produção de um programa
na área da música improvisada
entre Portugal e a Alemanha.
Este concerto tem o apoio do
Goethe-Institut Portugal.

Sala Principal

André
Fernandes
Wonder
Wheel
André Fernandes guitarra
Mário Laginha piano
Demian Cabaud contrabaixo
Alexandre Frazão bateria
Inês Sousa voz

O guitarrista André Fernandes
acaba de lançar um novo
projecto que conta com a colaboração de um sólido grupo
de instrumentistas: o piano de
Mário Laginha, o contrabaixo
de Demian Cabaud, a bateria
de Alexandre Frazão, e a voz
promissora de Inês Sousa.
A grande novidade deste novo
projecto reside precisamente na
assunção da voz como elemento
estruturante de uma grande
parte dos temas.

21h30

Sala Principal

FICÇÕES
Rui Luís Pereira (Dudas) guitarras e oud
Guto Lucena sax soprano, alto e flauta
João Paulo Esteves da Silva piano
Miguel Amado baixo eléctrico
e contrabaixo
Carlos Miguel bateria

Projecto fundado há mais de
vinte anos por Rui Luís Pereira
(Dudas), guitarrista e compositor, Ficções apresenta-se
normalmente sob a forma de
quinteto e já esteve presente
em numerosos festivais e concertos no país e no estrangeiro.
Se a música traduz vivências,
esta tem um sabor mediterrânico feito de mestiçagens: ecos
ibéricos, africanos, árabes e
andaluzes num olhar atlântico
feito de “folclore imaginário”.

Escolas de Música
Entrada Livre

Júri de Avaliação dos Combos
Paulo Barbosa, Carlos Barretto e Leonel Santos

5 abr
SÁBADO

6 abr
domingo

14h30

15h00

Academia de Música
de Alcobaça / Escola
Sec. D. Inês de Castro
Evandro Capitão trompete
Daniel Vinagre saxofones
João Mateus guitarra
Karolline Silva piano
Adriana Lisboa baixo
João Gonçalves bateria
Professor: Hugo Trindade

15h05

Inês Góis voz
Diogo Correia sax alto
Diogo Pereira guitarra
Cláudia Fontes piano
Nuno Faria baixo
Ricardo Leitão bateria
Professor: José Soares

Daniela Quental voz
Leonor Arnaut voz
Lourenço Taborda piano
Marcelo Murta guitarra
Rui Alvarez contrabaixo
Filipe Vasques bateria
Professores: João Freitas /
Luís Figueiredo

15h40

Escola de Jazz Luiz
Villas-Boas / Hot Clube
de Portugal – Lisboa
Liliana Fartaria voz
Adriano Pereira clarinete
Diana Cangueiro piano
Ricardo Maia guitarra
Tiago Martins contrabaixo
Miguel Crespo bateria
Professor: César Cardoso

Entrega
de Prémios
aos alunos
das Escolas
de Música

Lia Silva voz
Ruben Almeida piano
Renato Chantre baixo eléctrico
Francisco Santos bateria
Professor: Cícero Lee

Jardim de Inverno

Ensemble
de Jazz do
Conservatório de Música
da
JOBRA (2013)
Hugo Barbosa sax alto
Hugo Santiago sax tenor
Marco Santos piano
Hugo Gomes guitarra
Rafael Pinheiro contrabaixo
Miguel Rodrigues bateria

Este sexteto distinguido
em 2013 com o prémio para
o melhor combo entre os
10 combos que representaram
as escolas de música (não
superiores), foi premiado com
uma participação em 2014.
Tocam no Jardim de Inverno
no encerramento da 12ª Festa
do Jazz do São Luiz.

+ jam
session

Paulo Santos trompete
Rita Viola saxofone e voz
Gil Siva trombone
Jorge Mota piano
Tiago Silva baixo
David Estrelinha bateria
Professor: Adelino Mota

Tone Music School
Coimbra

16h15

01h00

escola do município
da Nazaré

15h35

Escola de Jazz
do Barreiro

00h30

Jardim de Inverno

19h30

Jardim de Inverno

Interartes – Cascais

16h50

Associação Cultural
Sítio de Sons – Coimbra
Constança Ochoa voz
Luís Keating guitarra
Décio Lima baixo
Beatriz Ventura bateria
Professor: Ivan Silvestre

16h10

Academia Valentim
de Carvalho – Porto
Teresa Sarmento voz
Sabrina Leal trompete
Raquel Husghen flauta
Pedro Alves piano
Mariana Fabião contrabaixo e voz
Francisco Matos bateria
Professor: João Paulo Rosado

16h45

Conservatório de
Música de Coimbra

Pedro Jerónimo trompete
André Pimenta trombone
Tiago Batista vibrafone
Diogo Vidal guitarra
Ivo Simões baixo
João Vaz bateria
Professores : Fernando Rodrigues /
Rui Lúcio

17h20

17h25

Conservatório-Escola
Profissional das
Artes da Madeira

Levi Gonçalves voz
Roberto Coelho sax alto
Daniel Lee guitarra
Vítor Hugo piano
João Sousa contrabaixo
Rogério Fernandes bateria
Professores: Jorge Borges / Ricardo Dias

18h00

JBJazz Clube – Lisboa
Catarina Boto voz
Bruno Vieira guitarra
Samuel Lercher piano
Pedro Monteiro contrabaixo
João Neves bateria
Professor: Moisés Fernandes

18h35

Conservatório
de Música da
Jobra – Branca,
Albergaria-a-Velha
Sandra Espírito Santo voz
Ana Saraiva trompete
João Figueiredo guitarra
Miguel Cordeiro guitarra
André Hortelão contrabaixo
José Marques bateria
Professor: João Martins

ESMAE – Escola
Superior Música
e das Artes do
Espectáculo – Porto
Eduardo Cardinho vibrafone
Nuno Trocado guitarra
Daniel Costa piano
Anibal Beirão contrabaixo
Rui Guerreiro bateria
Professor: Jeffery Davis

18h00

ESML – Escola Superior
de Música de Lisboa
Sofia Oliveira voz
Jorge Gonçalves guitarra
Isabel Rato piano
João Fragoso contrabaixo
Guilherme Melo bateria
Professor: Afonso Pais

18h40

ULL – Universidade
Lusíada de Lisboa
Eloísa Oliveira voz
Nuno Moreira trompete
Gonçalo Oliveira guitarra
Ricardo Santos piano
João Monteiro baixo electrico
Miguel Marques bateria
Professor: Alexandre Diniz
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