Jazz™

9-11 Iulie 2014, Piaţa Victoriei, Timişoara
ANOUSHKA SHANKAR – Traces of You

Pentru prima oară în România, Anoushka Shankar,
sitaristă ș i compozitoare, numită Femeia Anului în
2003, nominalizată la 3 Grammy-uri și câștigătoarea
premiului Best Artist din partea Songlines este
râspunzătoare de aducerea sunetelor Indiei în muzica
mainstream.
Nitin Sawhney a spus despre Anoushka: „Nimeni nu
întruchipează spiritul inovației ș i al experimetării mai
evident decât Anoushka.”
Îmbinând genuri precum muzica indiană, jazz,
electronica, flamenco și muzica clasică, Anoushka
Shankar a dovedit că este unul dintre cei mai
importanți exponenți ai cross-overului.
Discipol al tatălui ei, Ravi Shankar, de la vârsta de 9 ani, Anoushka a cucerit lumea întreagă cu o
abordare nouă asupra sitarului.
A colaborat cu artiști precum Norah Jones (sora ei vitregă), Sting, Lenny Kravitz, Thievery
Corporation, Joshua Bell, Herbie Hancock, Buika, Nitin Sawhney și în numeroase ocazii cu tatăl
ei, Ravi Shankar.
A concertat de nenumărate ori la Royal Albert Hall și Carnegie Hall, Barbican Centre, Vienna
Konzerthaus, Salle Pleyel, Frankfurt Alte Oper și Théâtre des Champs-Elysées.
Cel mai recent album, “Traces of You” este produs de Nitin Sawhney (cel care, printre altele a
făcut coloana sonoră pentru seria BBC Human Planet) și o are ca și singură solistă invitată pe
Norah Jones.
În cadrul turneului, pe Anoushka Shakar o vor acompania: Manu Delago (hang, tobe, percuție),
Ayanna Witter-Johnson (voce, pian, violoncel), Sanjeev Shankar (shehnai), Pirashanna
Thevarajah (percuție indiană) ș i Danny Keane (violoncel ș i pian).
Anoushka Shakar va urca pe scena JAZZ™ în data de 11 iulie 2014.
Videoclipuri:
Interviu Anoushka Shankar
http://www.youtube.com/watch?v=t5G3SRm9BP8
Interviu Norah Jones
http://www.youtube.com/watch?v=LBq8kUNex8E
Traces of You
http://www.youtube.com/watch?v=kEJSWIftX98
Traces of you [live]
http://www.youtube.com/watch?v=3E96xfgcrU4
Anoushka & Ravi Shankar [live] http://www.youtube.com/watch?v=eG2moqxqIaE
Concert for George [live]
http://www.youtube.com/watch?v=AHE-CbKC8Vc
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Generale:
JAZZ™ se va desfăș ura în Piața Victoriei din Timișoara în perioada 9-11 iulie 2014.
Accesul la JAZZ™ este gratuit DAR se pot rezerva locuri pe scaun într-o zona special amenajată
din fața scenei cu 50 lei/festival (după anunțarea tuturor artiștilor). Prețul este modic și prin
urmare încurajăm iubitorii acestui gen să achiziționeze bilete ca și dovadă a susținerii culturii în
Timișoara. Mai multe detalii despre acces pe www.JazzTM.ro
Prima ediție JazzTM a adus la Timiș oara nume precum Richard Bona, Kurt Elling, David Murray
și Macy Gray și a fost transmisă de către MezzoTV în 44 de țări.
Mai multe detalii despre festival pe:
Contact: contact@JazzTM.ro
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