Spring ON!
Novas Tendências do Jazz
03–06 Mai
MECENAS CICLO
RITO DA PRIMAVERA

B-Mesmo
(Portugal/Brasil, Itália, Alemanha)
Walter Areia contrabaixo
Elena La Conte flauta e voz
Kristina Van de Sand violino e voz

A matéria-prima do trio B-Mesmo são canções das mais
inesperadas proveniências, desde melodias populares
judaicas a temas como “São Jorge”, do brasileiro Kiko
Dinucci, ou “Dolcenera”, do italiano Fabrizio De André.
O contrabaixista Walter Areia junta-se neste projecto a
Elena La Conte e Kristina Van de Sand, apresentando
arranjos originais que transpiram multiculturalidade.
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3 Maio
22:00 Café

Paisiel

4 Maio
22:00 Sala 2

(Portugal, Alemanha)
João Pais Filipe bateria e percussão
Julius Gabriel saxofone
Paisiel é o enigmático nome do projecto
do baterista, percussionista e escultor
sonoro João Pais Filipe e o do saxofonista alemão Julius Gabriel. Alicerçada
numa exploração individual do som e das
possibilidades expressivas dos instrumentos, a música deste duo corresponde a um impulso de sistematização
de referências sem correspondências
nem afinidades óbvias.

Honest John
(Noruega)
Klaus Holm saxofones e clarinete
Kim Johannessen guitarra e banjo
Kalle Moberg acordeão
Ola Høyer contrabaixo
Erik Nylander bateria
O quinteto Honest John reúne alguns dos músicos mais activos e
criativos do jazz e da música improvisada da Noruega. Inspirando-se em fontes tão diversas como o free jazz holandês, o samba
jazz brasileiro e compositores eruditos como Webern e Sciarrino, o
resultado são composições enérgicas com grande abertura para
a improvisação do colectivo em palco.
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Julius Gabriel
(Alemanha)

No seu primeiro álbum a solo, Dream Dream Beam Beam, o saxofonista alemão Julius Gabriel organiza as suas idiossincráticas influências musicais por forma a criar um mantra fluido de
padrões circulares, overtones e erupções de free jazz, que pode
ser compreendido como a síntese possível de uma longa tradição jazzística intersectada por imaginativas intrusões de drones e
noise. As composições improvisadas de Julius Gabriel soam como
excêntricas partículas de pó dançando numa luz crepuscular e em
câmara lenta até ao fim dos tempos, propondo àqueles que o ouvirem um requiem pela vida eterna.
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5 Maio
22:00 Sala 2

Heartbreakers
(Portugal, França)
Francesca Serafini piano
Gilberto Bernardes saxofone soprano
Guilherme Bogas saxofone barítono
Isabel Anjo saxofone tenor
Paulo Carvalho baixo eléctrico
Paulo Costa percussão
Rosa Oliveira saxofone alto
Amarante Abramovici vídeo
Colin Girod electrónica

“Do ensaio e da repetição”

Michael Nyman
An eye for optical theory
Time lapse
Jacob TV
Grab it!
David Brown
We are star stuff harvesting star Light
Jacob TV
Heartbreakers
Antonio Vivaldi
Inverno
Marc Mellits
Machine IV

A vontade de extrapolar fronteiras estilísticas, entre
a tradição clássica e os universos minimal, rock e
electrónica, juntaram o quarteto de saxofones Unisax a um piano, um baixo eléctrico e uma bateria.
Para além do formato acústico, os concertos dos
Heartbreakers têm uma forte componente audiovisual repleta de virtualidades, boombox e vídeo. A
estreia do septeto ocorreu em 2015 e, desde então,
tem-se apresentado em reputados festivais e conferências internacionais. Este concerto conta com
a cineasta francesa Amarante Abramovici como
convidada, que empresta uma visão transversal
da história, um olhar sobre o passado com vista a
interpretar o presente e informar um possível futuro.
O programa incide sobre quatro compositores do
séc. XX que muito marcaram a sétima arte: do minimalismo de Michael Nyman e Marc Mellits, até à linguagem avant pop de JacobTV e aos ragas indianos
de David Brown.
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Enrico Zanisi
(Itália)
“Piano Tales”

Com estudos aprofundados de piano clássico e incursões adolescentes pelo rock, Enrico Zanisi é um jovem músico com uma formação multifacetada e provas dadas no domínio do jazz, género que
se tornou o seu habitat natural desde os 15 anos. Aos 27, é uma das
mais sonantes revelações do jazz italiano recente, multiplicando
actuações em festivais e clubes de jazz do seu país e em paragens
tão diversas como Noruega, Reino Unido, Polónia, México, Brasil, Índia, Marrocos e Israel, e colaborando com luminárias como
Sheila Jordan, David Liebman, Andy Sheppard, Giovanni Tommaso,
Roberta Gambarini e muitos outros.
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6 Maio
21:00 Sala 2

Roque

(Portugal)
João Roque composição, guitarras
João Capinha saxofones e clarinete
Xico Santos contrabaixo
David Pires bateria
Com um disco editado em 2016, Roque apresenta a música
do compositor e guitarrista João Roque, fundindo influências do rock e do jazz e privilegiando melodias cativantes e
ambientes sonoros com forte componente imagética. Formado pela JB Jazz e pela Escola Superior de Música de Lisboa, João Roque tem-se destacado através de projectos
como Cat’s Cradle Trio e Cat’s Cradle 4et, que lidera, colaborando também como sideman noutras bandas.
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MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA

