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9-11 Iulie 2014, Piaţa Victoriei, Timişoara

THE CAT EMPIRE

Cunoscuți în întreaga lume ca fiind una dintre
cele mai bune formații live, The Cat Empire
asigură o petrecere oriunde ar cânta. Sunetul
lor este cel mai bine descris cu ajutorul unei
serii de “slash”-uri combinate din mai multe
stiluri muzicale: Jazz / Ska / Reggae / Funk /
Latin / Gypsy / Cuban / Australian.
The Cat Empire este în turneu în jurul lumii de
peste o decadă, susținâ nd concerte la
festivaluri precum Montreal Jazz Festival,
Vancouver Jazz Festival, Ottawa Blues Festival, Bonnaroo sau Sumersonic.
Cel mai recent album al lor a debutat în top 20 în 6 țări. În martie 2014 vor susț ine cel de-al
1000-lea concert.
Ceea ce la începuturi a fost mai degrabă un trio neintimidant ce avea baza într-un pian Rhodes,
timbales și contrabas si care a concertat în principal în cluburile de jazz din Australia, s-a
dezvoltat cu ajutorul jam session-urilor ținute după concerte și a ajuns să crească de la un
auditoriu de 15 persoane / concert la peste 200000.
Au o armată de fani în toată lumea dintr-un motiv bine întemeiat: oriunde cântă aduc o doză
sănătoasă de muzicalitate, umor și energie ce garantează zâmbete largi și poftă de dans.
În Timișoara, la JazzTM, pe 11 iulie, The Cat Empire vor urca pentru prima oară pe o scenă din
România, după care își vor continua turneul european ce include North Sea Jazz Festival, Nova
Jazz și Lowlands pentru a menț iona doar cateva.
Videoclipuri:
Two Shoes
The Chariot
The Lost Song
Hello
The Car Song
Days Like This
How To Explain Documentary [Live]
Montreal Jazz Festival [Live]
The Car Song [Live]

http://www.youtube.com/watch?v=TLZoU417p7E
http://www.youtube.com/watch?v=gg84LWWJIck
http://www.youtube.com/watch?v=PrI2oXDTanI
http://www.youtube.com/watch?v=Sk7N3dhzM1o
http://www.youtube.com/watch?v=a4xau-JRu3I
http://www.youtube.com/watch?v=UKKrXYsudd8
http://www.youtube.com/watch?v=gzp7l63qoeU
http://www.youtube.com/watch?v=PsouPWol42g
http://www.youtube.com/watch?v=VFVWRuvEygE

Poze oficiale:
http://www.jazztm.ro/jazz-tm-presa.html
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Pagina oficială a artististilor:
http://www.thecatempire.com
Generale:
JAZZ™ se va desfășura 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 dovadă a susținerii culturii în
Timișoara. Mai multe detalii despre acces pe www.JazzTM.ro
Prima ediț ie JazzTM a adus la Timiș oara nume precum Richard Bona, Kurt Elling, David Murray
și Macy Gray și a fost transmisă de MezzoTV în 44 de țări.
Pentru ediția din 2014 sunt deja confirmați următorii artiș ti: Anoushka Shankar, The Cat
Empire și Neil Cowley Trio.
Mai multe detalii despre festival pe:
Contact: contact@JazzTM.ro

www.JazzTM.ro | www.facebook.com/JAZZtmOfficial

