Fusion jazz & bands în parcurile Timișoarei
JAZZ™
1 - 3 iulie 2016, Timișoara
Scenele Jazz™ din Parcul Civic și Parcul Justiției se vor bucura de prezența unor artiști renumiți și
extrem de apreciați în lumea jazz-ului internațional. Muzicienii vor încânta publicul timișorean
cu acorduri de fusion jazz. Petra Acker, A-C Leonte x Tavi Scurtu, Van Jam, Jazzybirds, Luiza Zan,
The Twisters, Theatre Fleas Orchestra, Spanache x Pop, Brum și Paperjam sunt cei care vor
concerta pe cele două scene.
Sâmbătă, 2 iulie
Parcul Civic
Petra Acker
Petrei Acker îi place să se joace cu diferite stiluri muzicale și să se exprime prin sunete și cuvinte.
Aceasta trăiește prin muzică și se lasă inspirată de diverse culturi, dar și de experiențe cotidiene.
Cu ajutorul timbrului său vocal unic, reușește să se îmbine perfect în diverse proiecte Jazz, Funk,
Electro sau Alternative, care i-au adus colaborări cu artiști precum Michael Acker, Johnny King,
Jimmy Cserkesz, Nicolas Simion, Jak Neumann, Luiza Zan și mulți alții.
Petra Acker - „Let’s go”: https://www.youtube.com/watch?v=TyU9YBp2ITA
A-C Leonte x Tavi Scurtu
A-C Leonte este una dintre cele mai bune voci ale României. Cu rădăcini bine înfipte în muzica
jazz, funk și soul, A-C Leonte alături de talentatul său producător și toboșar, Tavi Scurtu,
explorează lumea muzicii electronice printr-o combinație inedită de armonii și ritmuri. Cei doi
creează împreună adevărate sculpturi de sunete și dau naștere unei muzici inspirate, cu versuri
profunde și puternice. A-C Leonte este câștigătoarea a numeroase premii precum Best Vocalist
(Johnny Raducanu International Festival 2015), Best New Jazz (Premiile Sunete 2014), Best Vocal
Performance (Sibiu Jazz Fest 2013).
A-C Leonte x Tavi Scurtu - „I believe”: https://www.youtube.com/watch?v=8uHISSNiMOQ

Parcul Justiției
Van Jam
Sub forma unui experiment psihedelic, Van Jam oferă un jazz unic, care explorează sunetele
melodioase ale saxofonului, chitării, basului și a tobelor. Iovan, Brann, Mi-tzu și Floyd își pun
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amprenta în formarea unui stil nonconformist care poate cauza dependență de muzică de
calitate.
Jazzybirds
Tinerii muzicieni de la Jazzybirds au format îndrăgita trupă de jazz în anul 2011. Au început prin a
rearanja piesele rock preferate în manieră jazz cu influențe clasice, lucru cu ajutorul căruia au
cucerit publicul din toată țara, atât cel iubitor de jazz, cât și de cel de rock'n'roll. Melodiile lor fac
parte din coloana sonoră a spectacolului „Léda” a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca și a
spectacolelor „Umbrella” şi ”New York-Párizs-Kolozsvár” ale Operei Maghiare de Stat din ClujNapoca.
Jazzybirds – „Basket Case”: https://www.youtube.com/watch?v=vdmXYEvumFo
Luiza Zan
Una dintre cele mai proeminente voci ale jazz-ului românesc, Luiza Zan, a câştigat numeroase
premii la concursurile autohtone de jazz, dar și locul al doilea la Shure Jazz Voice Competition, în
cadrul Festivalului de Jazz din Montreux. A studiat jazz cu saxofonistul american Rick Condit şi cu
pianistul american Armen Donelian.
Luiza Zan - „Come away”: https://www.youtube.com/watch?v=uO5c9o12uqw
Duminică, 3 iulie
Parcul Civic
The Twisters
The Twisters este trupa formată din Nicoleta Gavriliță, Marina Arsene, Izabela Simion, Ana
Dubyk și Roxana Ardelean. Acestea combină jazz-ul, swing-ul, blues-ul și bossanova cu atmosfera
primelor decenii ale secolului XX. Prin intermediul vocilor puternice dar, în acelați timp,
sensibile, tinerele artiste transmit o energie ieșită din comun. Au reușit deja să impresioneze
publicul, câștigând premiul de „Cel mai promițător tânăr muzician” la Festivalul Internațional de
Jazz Johnny Răducanu.
The Twisters - „Dreaming away”: https://www.youtube.com/watch?v=ishEqMxFf-c
Theatre Fleas Orchestra
Theatre Fleas Orchestra s-a alcătuit la inițiativa compozitorului decorat cu premiul UNITER, Cári
Tibor. Proiectul îmbină muzica de treatru, dansul și arta vizuală într-un concept unic. Trupa este
alcătuită din Cári Tibor, Sorina Savii- vibrafon, percuţie, Alin Stoianovici – acordeon, Cătălin
Trocan – trombon, Csaba Sánta – contrabas şi Radu Pieloiu - tobe. În repertoriul acestora se află
piese din filme și spectacole de teatru, dar și improvizații inedite. Adeseori, alături de cei
menționați urcă pe scenă artiști invitați precum Baczó Tünde şi Alin State.
Theatre Fleas Orchestra - „But Who Dances With the Piano Player”:
https://www.youtube.com/watch?v=EtJvRlDt96A
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Spanache x Pop
Sebastian Spanache, de la Sebastian Spanache Trio, și Teodor Pop, de la JazzyBit, și-au unit
forțele pentru o colaborare extraordinară. Cei doi pianiști oferă o experiență inedită,
combinându-și stilurile diferite pentru a da naștere unui proiect cu un stil nou și interesant.
Spectacolul lor este unul bazat pe improvizație, ceea ce le dă posibiliatea de a jongla cu
creativitatea lor.
Spanache x Pop - „The Duo”: https://www.youtube.com/watch?v=qKLFmwugrVw

Parcul Justiției
Brum este un trio experimental electro care aduce împreună un mix de stiluri moderne cu
ajutorul basului tobelor live, chitărilor, sinthurilor agresive și a vocilor minimale perfect
integrate. Formată din Cătă Vaștagu (chirată, instrumente electronice), Radu Pieloiu (tobe) și
Anghel Mailat (bass), formația a fost fondată în 2012 și a derivat din Brum Conspiracy și
Bumbapa, binecunoscute scenei românești datorită concertele lor în deschidere pentru trupe
precum Unkle, Tricky, Sofa Surfers, Pink Martini, Brain Damage din cadrul multor festivaluri şi
cluburi din Europa.
Brum - „Two Wings”: https://www.youtube.com/watch?v=9rq1TdOGRx4
Paperjam
Paperjam este un proiect de muzică electronică experimentală iniţiat de Ovidiu Zimcea (chitară,
electronice), Lucian Naste (chitară, electronice), Mihai Moldoveanu (bass) şi Sergiu Cătană
(tobe). Stilul lor muzical este condimentat cu nuanțe fine de funk, reggae, rock și jazz. Rezultatul
acestui mix este un sunet inovator, despre care membrii spun că nu are limite.
Paperjam - „Siderophobia”: https://www.youtube.com/watch?v=VbqVSO-fZDo

Poze oficiale: www.JazzTM.ro
Generale:
JAZZ™ se va desfăşura la Timişoara în perioada 1-3 iulie 2016. Cea de-a patra ediție a festivalului
va avea trei scene: în Piața Victoriei, în Parcul Justiției și în Parcul Civic.
Accesul la JAZZ™ este gratuit. La primele 3 ediții, JAZZ™ a adus la Timişoara nume precum
Richard Bona, Kurt Elling, David Murray şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al
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Jarreau, The Cat Empire, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz,
The Ruff Pack, Marcus Miller, o parte dintre aceştia, în premieră în România.
Mai multe detalii despre festival pe: www.JazzTM.ro | www.facebook.com/JAZZtmOfficial
Contact: contact@JazzTM.ro
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