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Spring
On!

CICLO JAZZ SONAE

Sexta • 16 Maio

Mané Fernandes – Bouncelab Por tugal
papanosh França

Sábado • 17 Maio

Eduardo Cardinho  
& João Barradas Quarteto Por tugal

Hayden powell Trio Noruega

Domingo • 18 Maio

Marco Santos Quarteto Por tugal
Marly Marques Quintet Luxemburgo
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

CONSAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

As novas referências das músicas urbanas podem  
ou não ser o futuro do jazz, mas de qualquer modo  
são elas que movem muitos dos projectos formados  
por jovens músicos europeus. Spring ON! é um palco 
criado para apresentar estas novas tendências,  
que vão beber tanto à tradição do jazz como ao rock  
ou à música electrónica, ou mesmo às tradições folk,  
com espaço de sobra para as visões menos ortodoxas. 
Um fim-de-semana recheado de propostas desafiantes  
e frescura criativa.

MECENAS CICLO JAZZ
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HAYDEN POWELL TRIO Noruega

Hayden Powell trompete
Helge Lien  piano
Jo Skaansar contrabaixo

Apoio:  Norsk Kulturråd /  Norsk Jazzforum

Natural da Grã -Bretanha, o trompetista 
Hayden Powell cresceu e vive na Norue-
ga. Aos 28 anos, tornou -se um dos jovens 
músicos mais apreciados no país. Estudou 
na Universidade Norueguesa de Ciência e 
Tecnologia, em Trondheim, e nesse período 
co -fundou a banda Magic Pocket com Erik 
Johannessen (trombone), Daniel Herskedal 
(tuba) e Erik Nylander (bateria). Iniciou o 
Hayden Powell Quartet depois de ter actua-
do no Festival de Jazz de Trondheim com 
o trompetista Kenny Wheeler. Participou 
ainda em várias versões da Orquestra de Jazz 
de Trondheim, então liderada por músicos 
conceituados como Terje Rypdal, Vigleik 
Storaas e Eirik Hegdal. Em Oslo, obteve um 
diploma em performance jazz na Academia 
Norueguesa de Música (2011).

Depois de alguns prémios, Hayden Powell 
escreveu uma peça encomendada pela Or-
questra de Jazz de Trondheim e apresentada 
no Festival de Jazz de Molde, originando o 
disco Kinetic Music da Orquestra com Magic 
Pocket. Ainda em 2011, é lançado o aclama-
do álbum de estreia da banda Magic Pocket. 
Entretanto cria o Hayden Powell Trio, com 
o qual editou em 2013 o álbum Roots and 
Stems. Com um forte sentido melódico e 
uma sonoridade quente, mas também crua, 
a sua música pode ser introspectiva, com 
traços de blues, ou mesmo estender -se à 
improvisação livre.

17 Maio • 21:00 • SaLa 2
—
EDUARDO CARDINHO 
& JOÃO BARRADAS QUARTETO Por tugal

Eduardo Cardinho vibrafone 
João Barradas acordeão
Romeu Tristão contrabaixo 
João Lopes bateria

Eduardo Cardinho e João Barradas rece-
beram o Prémio Jovens Músicos em 2013. 
Aos 22 anos, João Barradas é um dos acor-
deonistas mais reconhecidos na Europa. 
Desdobrando -se entre o erudito e a música 
improvisada e com dois títulos de Campeão 
do Mundo (2007 e 2010), é o vencedor das 
mais prestigiadas competições internacio-
nais, tais como: Coupe Mondiale de Acor-
deão (CIA), Troféu Mundial de Acordeão 
(CMA), Concurso Internacional Città di Cas-
telfidardo (Itália), Concurso Internacional 
Okud Istra (Croácia) – conta com mais de 
trinta primeiros prémios em concursos na-
cionais e internacionais. Em 2013, foi apon-
tado pelo prestigiado acordeonista ameri-
cano de jazz Cory Pesaturo como “o jovem 
acordeonista a seguir nos próximos anos”.

Eduardo Cardinho estudou percussão na 
Escola Profissional de Música de Espinho. 
Ganhou o 2º prémio na categoria B de vibra-
fone no Concurso Internacional de Percussão 
em Itália. Em 2011 entrou na ESMAE, onde 
estuda vibrafone jazz com Jeffery Davies. Teve 
a oportunidade de partilhar o palco com 
Soweto Kinch, Andrew D’ Angelo, Ben Street, 
Russel Malone, Jordy Rossy e Sérgio Carolino.

Este projecto, centrado nas composições 
originais de Eduardo Cardinho e nas carac-
terísticas tímbricas singulares do quarte-
to, apresenta um jazz pós -bop com grande 
ênfase no swing e na improvisação.

16 Maio • 23:00 • SaLa 2
—
MANé FERNANDES – BOUNCELAB Por tugal

Mané Fernandes guitarra e composição
João Mortágua saxofone soprano
Gonçalo Moreira piano
Manuel Brito contrabaixo
Pedro Vasconcelos bateria

As composições originais dos Bouncelab 
fundem partes da tradição do jazz com hip-
-hop e certas correntes da música elec-
trónica. Liderada pelo guitarrista Mané 
Fernandes, a banda procura a honestida-
de na improvisação associada a um forte 
sentido de groove/beat.

Mané Fernandes nasceu no Porto, em 
1990. Estudou no Conservatório de Música 
da Maia e, no âmbito do jazz, com o guitar-
rista Peixe (Ornatos Violeta, Pluto, Zelig). 
Ingressou na Escola Superior de Música e 
Artes do Espectáculo do Porto, onde teve 
aulas com Nuno Ferreira, Virxilio da Silva, 
Carlos Azevedo, Pedro Guedes, Paulo Per-
feito, Mário Santos, Michael Lauren e Abe 
Rábade, e acabou o seu recital final com 20 
valores. Participou em vários workshops 
em Portugal e na Galiza. Recebeu uma 
menção honrosa na edição de 2010 da 
Festa do Jazz do Teatro São Luiz, fazen-
do parte do combo vencedor do concurso 
de escolas superiores. Integrou o Colecti-
vo SV, premiado na 25ª edição do Prémio 
Jovens Músicos na categoria de Combo 
Jazz, entre outras formações. É professor 
na Escola de Jazz do Porto. Faz parte dos 
Snap’itude (banda residente das Oporto’s 
Jam Sessions) e do Marcel Pascual Quartet, 
além de liderar a sua banda Bouncelab.

PAPANOSH (França)

Thibault Cellier contrabaixo
Sebastien Palis piano,  acordeão,  órgão
Raphael Quenehen saxofones
Jeremie Piazza bateria
Quentin Ghomari trompete,  trombone

Apoio:  JazzMigration,  AFIJMA

A música dos Papanosh está imbuída de 
um espírito transgressor, cruzando a cena 
underground nova -iorquina e os Lounge 
Lizards com reminiscências de um Ber-
nard Lubat, e mantendo as portas bem 
abertas às influências exteriores. A música 
apresentada em palco, ainda que partin-
do de uma base escrita, é criada em tempo 
real: um repertório acústico e uma criati-
vidade crua, demonstrando uma energia 
primitiva em que se cruzam e confundem 
ruídos urbanos com cantos de pássaros.

Papanosh é um projecto do colectivo Vi-
brants Défricheurs. Em 2010 foi premiado 
nas categorias de ‘melhor grupo’ e ‘melhor 
composição’ no Concurso Nacional de Jazz 
de La Défense em Paris. É laureado do pro-
grama ‘Jazz migration’ 2013. Tem tocado 
em diversos palcos e festivais por toda a 
França e em Itália, Alemanha, Bélgica e 
Marrocos. Recentemente apresentou um 
projecto de homenagem à música de Char-
les Mingus juntamente com o saxofonista 
norte -americano Roy Nathanson e o trom-
bonista francês Fidel Fourneyron.
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18 Maio • 21:00 • SaLa 2
—
MARCO SANTOS QUARTETO Por tugal

Marco Santos bateria,  electrónica e composição
Laurens Hoppe piano
Rui Silva guitarra
Boris Oud contrabaixo 

Marco Santos vive na Holanda há vários 
anos. Nasceu no Pombal, em 1981, e 
diplomou -se em percussão clássica na 
Escola Superior de Música de Lisboa. 
Mais tarde formou -se em bateria jazz no 
Conservatório Real de Haia, prosseguindo 
depois para o mestrado em world music, 
composição, percussão e bateria na pres-
tigiada universidade Codarts de Roterdão. 
Desde que se mudou para a Holanda, tra-
balha como freelancer com vários músi-
cos, entre os quais Ben van den Dungen, 
Rob van Kreeveld e Kees Gelderblom (Ho-
landa), Lilian Vieira (Brasil), Zabumba 
(Brasil/Holanda), Sara Tavares (Portugal/
Cabo Verde), Tcheka, Jon Luz, Maria Alice 
e Celina Pereira (Cabo Verde), Aldo Milá 
(Angola), Kimi Djabaté (Senegal) e muitos 
mais. Vem apresentar na Casa da Música o 
seu novo disco em nome próprio, Ode Por-
trait, um retrato sonoro centrado nas emo-
ções e perspectivas de vida. A mensagem 
pretende ser uma visão poética do mundo, 
e a linguagem baseia -se num jazz meló-
dico moderno. Com composições sólidas 
e uma secção rítmica cativante, a música 
deste quarteto leva o público a viajar por 
cores e paisagens em constante renovação.

MARLY MARQUES QUINTET Luxemburgo

Marly Marques voz 
Jitz Jeitz saxofone,  clarinete 
Claude Schaus piano 
Paul Fox bateria 
Laurent Peckels baixo

Apoio:  music:LX |  Luxembourg Expor t  Of f ice

A luxemburguesa Marly Marques, filha de 
mãe portuguesa e pai angolano, encontrou 
o jazz em 2012 e iniciou a carreira nos mais 
famosos clubes de jazz de Luxemburgo – o 
Neumünster Abbey e o Inouïe Hall –, assim 
como no festival Like A Jazz Machine. Des-
cobriu a paixão pela música ainda muito 
jovem, ao som do fado e dos sons africa-
nos (semba) que lhe chegavam através da 
família. Iniciou -se como cantora em coros 
e numa banda de blues, antes de conhe-
cer os quatro instrumentistas de jazz com 
quem formou o seu quinteto.

O quinteto de Marly Marques não hesita 
em aventurar -se pela world music, a música 
popular brasileira ou a pop, sem renegar a 
influência do jazz. Combina os standards 
de jazz com as suas próprias composições 
e destaca -se pela originalidade das letras 
em português, espanhol e inglês.
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