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JazzTM, ediția nr.8 – Reprogramată pe 2 - 4 iulie 2021
După o perioadă lungă în care alături de artiști și echipele implicate în producția JazzTM am urmărit
evoluția COVID-19, atât în România cât și în restul lumii, am ajuns în momentul în care după consultări cu
autoritățile, punând pe prim loc siguranța participanților, a artiștilor și a echipei noastre am luat decizia
de a reprograma cea de-a opta ediție JazzTM.
Oricât de mult ne-am dorit să ne întâlnim în acest an, această decizie este în interesul tuturor. Acum cel
mai important este să fim cu toții în siguranță și să ne luăm toate măsurile de precauție privind contextul
actual pentru a ne putea bucura împreună de tot ceea ce va aduce JazzTM.
Din line-up-ul curent au reconfirmat deja, și pot fi anuntați pe scena JazzTM în 2021: Herbie Hancock,
GoGo Penguin, Alfa Mist, Ashley Henry, Nubya Garcia și Theon Cross, iar în curând pe măsură ce își vor
anunța turneele Europene reprogramate, vă vom comunica și restul artiștilor.
Cea de-a opta ediție JazzTM va avea loc în perioada 2-4 Iulie 2021.

///
GENERALE:
La cele șapte ediții de până acum, JazzTM a adus pe scenă nume precum (în ordine cronologică):
Richard Bona, Marcus Miller, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s NPG
Hornz, , Kurt Elling, David Murray şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau,
The Cat Empire, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley x The West Coast Get Down,
Christian Scott aTunde Adjuah și Monty Alexander, Gregory Porter, The Cinematic Orchestra, Kurt
Rosenwinkel, R+R=NOW, Laura Mvula, Jazzmeia Horn, Moses Boyd, Yussef Dayes, Tank & the
Bangas, o parte dintre aceștia în premieră în România.
JAZZ™ este o co-producție a Primăriei Municipiului Timișoara x PLAI.
Parteneri premium: Raiffeisen Bank și Profi
Partener mobilitate: Mercedes Benz prin Casa Auto Timișoara
Mai multe detalii despre festival pe: www.JazzTM.ro | www.facebook.com/JAZZtmOfficial |
www.instagram.com/JazzTM_official

