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Férias com Jazz no CCB
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13-07-2010

Se o seu filho tem queda para a música e lhe sobra tempo nas férias, tome nota. Pelo terceiro ano
consecutivo, o CCB acolhe entre este sábado e dia 24 o programa Férias com Jazz.

Miúdos melómanos entre os 12 e os 15 anos têm aqui uma oportunidade de ouro de privarem de
perto com músicos experientes e de iniciarem ou aprofundarem os seus conhecimentos de jazz.

Ao longo de uma semana eles vão tocar, experimentar, improvisar e sentir a experiência única de
fazer música. Antes que se entusiasme muito com a ideia, convém que saiba que para garantir lugar é
necessário que o miúdo já saiba tocar um instrumento, de forma a não destoar do resto do grupo. Até
porque a ideia é misturar as sonoridades do saxofone, contrabaixo, bateria, trombone, guitarra,
trompete e piano e criar uma big band que no final do curso esteja apta a apresentar-se em público.

O resultado desta fusão musical será apresentado ao público num concerto de encerramento no dia
24, a partir das 18.00. O programa Férias com Jazz insere-se na Lisbon Jazz Summer School, que
também acolhe "estudantes" mais crescidos.

Férias com Jazz (Iniciação ao jazz e nível básico): de 17 a 24 de Julho, das 10.00 às 18.00, no CCB.
Propina: 250EUR (inclui almoço). Irmãos: 15% de desconto. Inscrições: 96 7 435 310;
ljss.participants@gmail.com

Catarina Figueira

terça-feira, 13 de Julho de 2010

Página 24

A10

Danilo Perez Quintet reabre a Escola de Jazz de Verão, no CCB
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A Escola de Jazz de Verão do CCB, volta a receber 60 estudantes de música e músicos profissionais
de todo o mundo que durante 9 dias, irão frequentar os 2 cursos a decorrer em paralelo - Férias com
Jazz que neste momento já se encontra esgotado e o Curso de Verão - leccionados por grandes
músicos do Jazz nacional e internacional.

Inserido no programa desta iniciativa o publico poderá assistir de 19 a 23 de Julho a Jam sessions na
Cafetaria Quadrante, a partir das 22:00 e no dia 24 de Julho pelas 18:00 concerto pelos participantes
do Férias com Jazz e às 22:00 um concerto pelos participantes do Curso de Verão

Entre 19 e 23 de Julho, o público poderá assistir a Jam sessions, na Cafetaria Quadrante a partir das
22:00.

Nesta 3ª edição, a Lisbon Jazz Summer School tem como DIRECTOR PEDAGÓGICO DO CURSO DE
VERÃO DANILO PEREZ que traz consigo um quarteto de excelência composto por ADAM CRUZ, na
bateria, BEN STREET no contrabaixo, RUDRESH MAHANTHAPPA no saxofone alto e ROGÉRIO
BOCCATO na percussão.

Perez, é um dos nomes do Jazz da actualidade, referenciado como um dos melhores músicos da
viragem do século, que para além da sua reconhecida carreira a solo, é presidente e fundador do
Panamá Jazz Festival, professor do New England Conservatory e da Berklee College of Music e pianista
residente do Quarteto de Wayne Shorter.

texto de Margarida Vieira
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Danilo Perez Quintet
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Apesar de colaborar regularmente com os músicos Wayne Shorter, Wynton Marsalis, Jack DeJohnette
ou Roy Haynes, Perez não esconde as suas origens - o aroma do jazz latino está bem presente na sua
música.

Neste concerto, ao líder do quinteto juntam-se quatro músicos destacadíssimos do actual panorama
jazzístico internacional: Adam Cruz, que muitos consideram o maior especialista de jazz em ritmos
latinos, e Ben Street, baixista que já tocou e gravou com Kurt Rosenwinkel, Ben Monder e Sam Rivers,
dois músicos que formam com Perez o Danilo Perez Trio. A eles juntam-se, neste quinteto, Rogério
Boccato, percussionista brasileiro sediado em Nova Iorque, que já acompanhou músicos, como
António Carlos Jobim, Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, Egberto Gismonti; e Rudresh
Mahanthappa, músico de ascendência indiana eleito em 2009 Rising Star-Alto Saxophone pela revista
Downbeat, e também Alto Saxophonist of the Year pela Jazz Journalist Association.

O seu quinteto é formado por Danilo Perez (piano), Adam Cruz (bateria), Ben Street (contrabaixo),
Rudresh Mahanthappa (saxofone alto) e Rogerio Boccato (percussão).

http://www.daniloperez.com

Página 27

