Imany, în premieră în România, pe scena JazzTM 2016

JAZZ™
1 - 3 iulie 2016, Timișoara - Imany
Imany, artista soul - jazz din Franța, cu o voce puternică și melancolică, aduce pe scena
festivalului JAZZ™ o muzică aparte, de la balade intime, la energie funk. Imany înseamnă
încredere și provine din arăbescul „imaan”.
I-a plăcut întotdeauna să cânte, dar, înainte de cariera muzicală, aceasta a fost model și a locuit
în S.U.A. timp de șapte ani. La întoarcere, în 2008, sora ei, Fatou, i-a devenit manager și a
început să cânte în locuri precum Beau Lounge, Réservoir, Bellevilloise și China Club.
A scris singură versurile pentru albumul de debut, „Shape of a Broken Heart”, pentru care a
câștigat discuri de platină în Franța și Grecia și triplu disc de platină în Polonia. Cel de-al doilea
album, apărut în 2014, este soundtrack-ul pentru filmul „Sous les jupes des filles”, debutul
regizoral al actriței Audrey Dana.
Inspirată de muzica lui Billie Holiday, a Ninei Simone și Tracy Chapman, cu aceasta din urmă fiind
adesea comparată, ea combină stiluri precum funk, pop, reggae, jazz, folk și blues.
După ce a fost prezentă la festivaluri precum Montreux Jazz, Delhi Jazz Festival și New Orleans
Jazz Festival, artista va concerta în premieră în România, la Timișoara, pe data de 2 iulie 2016, la
ora 22:30, în Piața Victoriei.
Videoclipuri:
"You will never know" https://www.youtube.com/watch?v=HptBdEw2xgY&nohtml5=False
”Slow down” https://www.youtube.com/watch?v=6NzeQkBuxNE&nohtml5=False
Poze oficiale: www.JazzTM.ro
Pagina oficială a artistei: http://imanymusic.com/
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
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