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3-5 Iulie 2015, Timişoara – Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz

Prince, legenda pop-rock care a făcut sold-out la Arena
O2 din Londra de 21 de ori, prezintă cel mai recent
proiect muzical produs: Liv Warfield alături de NPG
Hornz (secţiunea de suflători a uneia dintre cele mai
bune trupe formate de Prince).
Liv Warfield este, probabil, unul dintre artiştii cu cea mai
mare ascensiune pe scena muzicală şi nu ne referim
doar la jazz, R&B sau soul. Cu primul album lansat sub
îndrumarea lui Prince, Liv a intrat direct în atenţia
industriei muzicale: headline North Sea Jazz, Lugano,
Luminato sau prezenţa la cele mai importante emisiuni
TV din Statele Unite în 2015 - David Letterman, Jimmy
Kimel etc. confirmă acest lucru.
"Briliant, dinamic şi, cu siguranţă, nu pentru cei
introvertiţi ci pentru cei suficient de deschişi la minte pentru a explora multiplele ei faţete. [...]
Materialele muzicale ale lui Liv Warfield vor inspira şi delecta legiunile de fani." (SoulTracks –
Melody Charles)”
“Albumul The Unexpected este o calatorie fascinantă ce trece de genuri muzicale. Protejata lui
Prince are corzi vocale monstruoase pe care le comandă cu exactitate. Fără indoială, Liv este o
stea majora in ascensiune” (Jon Regen – Keyboard Magazine).
Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz va fi un concert de ţinut minte, cu mult jazz, soul şi R&B
într-un ritm ameţitor. Concertul va avea loc pe scena JazzTM 2015, în data de 4, iulie de la ora
22:30.
Cei care nu au răbdare sa o vada live pot asculta înregistrarea de la North Sea Jazz 2014, aici:
https://www.youtube.com/watch?v=PGHq30khm_k
Videoclipuri:
Blackbird [David Letterman]
Soul Lifted [Arsenio Hall]
The Unexpected [Jimmy Kimmel]
Full concert [North Sea Jazz Festival]
Why Do You Lie [official video]
Poze oficiale:
www.JazzTM.ro
Pagina oficială a artistei:
www.livwarfieldmusic.com

https://www.youtube.com/watch?v=yK-tT8KBMtE
https://www.youtube.com/watch?v=8UvTTQjxiCY
https://www.youtube.com/watch?v=lckERtNuUA8
https://www.youtube.com/watch?v=PGHq30khm_k
https://www.youtube.com/watch?v=4BYXBJzYIm0
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Generale:
JAZZ™ se va desfăș ura la Timișoara în perioada 3-5 iulie 2015.
Accesul la JAZZ™ este gratuit.
La primele 2 ediț ii, JAZZ™ a adus la Timișoara nume precum Richard Bona, Kurt Elling, David
Murray și Macy Gray , Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau, The Cat Empire și
Anoushka Shankar, o parte dintre acestia, in premiera in Romania.
Primii artisti anuntati pentru JazzTM 2015 sunt: Dianne Reeves, Guillaume Perret si Liv
Warfield w/ Prince’s NPG Hornz.
Mai multe detalii despre festival pe:
Contact: contact@JazzTM.ro

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

