Jack
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An Evening of Solo Piano
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€ 16
Cartão Amigo € 12
Jovem/Sénior € 13,6
Cartão Estudante € 12,8
Cartão BPI € 12,8

Jack DeJohnette piano
Durante mais de cinco décadas, Jack DeJohnette foi a âncora
rítmica por trás de alguns dos projectos mais inovadores do jazz.
Colaborou com nomes lendários como Miles Davis, John Coltrane,
Thelonious Monk, Keith Jarrett e Pat Metheny, entre muitos outros.
Mas o seu primeiro instrumento foi o piano, e várias das suas
composições têm sido gravadas ao longo do tempo. Chegou agora
o momento de o baterista se apresentar como pianista, a solo, com
a edição do seu primeiro disco neste formato – Return, a editar em
Abril pela New Velle Records, exclusivamente em vinil –, que inclui
duas novas composições e reinterpretações de temas já gravados
em projectos mais antigos. É também a solo que sobe ao palco da
Sala Suggia num concerto histórico.
For over five decades Jack DeJohnette was the rhythmic anchor
behind some of the most innovative jazz projects. He collaborated
with legendary names like Miles Davis, John Coltrane, Thelonious
Monk, Keith Jarrett and Pat Metheny, among many others. But
his first instrument was the piano and his various compositions
have been recorded over time. Now it is time for the famous
drummer to perform as a solo pianist with the release of his first
album in this format, Return, to be edited in April by New Velle
Records, exclusively on vinyl – including two new compositions
and reinterpretations of songs already recorded in previous
projects. He will perform solo on the stage of Sala Suggia in a
historic concert.
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