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ANDREYA TRIANA

Andreya Triana este una dintre cele mai remarcabile voci
apărute pe scena londoneza de downtempo în ultimii ani.
De la primul album, lansat în Septembrie 2010 la
prestigioasa casă de discuri Ninja Tune, Triana a început o
serie de colaborări cu artiș ti precum Flying Lotus, Mr.
Scruff, Breach, Manu Delago sau Bonobo, cel care i-a și
produs albumul de debut intitulat “Lost Where I Belong”,
imprimând un ambient muzical asemănător cu cel auzit
pe “Black Sands”.
Comparată cu Nina Simone sau Amy Winehouse, vocea
Andreyei Triana iese în evidență datorită asperităț ilor ei ș i
a melanjului de neo-soul, jazz și trip-hop ce o înconjoară.

Xoyo.

Și-a prezentat albumul la festivaluri precum Glastonbury,
Outlook, Dimensions, Love Supreme și în cluburi renumite
precum North Sea Jazz Club, Bird, London Jazz Cafe sau

La JazzTM, Andreya Triana va urca pe scenă în data de 9 iulie 2014 de la ora 21:00.
Videoclipuri:
Far Closer [live]
Lost Where I Belong
A Town Called Obsolete
Bonobo ft. Andreya Triana
Manu Delago ft. Andreya Triana

http://www.youtube.com/watch?v=j4dCn29gNfA
http://www.youtube.com/watch?v=fvp7CAe7j1k
http://www.youtube.com/watch?v=ZHNDfMOt700
http://www.youtube.com/watch?v=3wxJu-X0zVo
http://www.youtube.com/watch?v=Gl76RiEALv8

Fotografii oficiale:
http://www.jazztm.ro/jazz-tm-presa.html
Pagina oficiala a artiștilor:
http://andreyatriana.tumblr.com/
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 zonă special amenajată
din fața scenei cu 50 lei/festival (după anunțarea tuturor artiștilor). Prețul este modic și prin
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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 ediție JazzTM a adus la Timișoara nume precum Richard Bona, Kurt Elling, David Murray
și Macy Gray și a fost transmisa de MezzoTV în 44 de tari.
Pentru ediția din 2014 sunt deja confirmați următorii artiști: Anoushka Shankar, The Cat
Empire, Terri Lyne Carrington’s Mosaic Project 2 feat. Lizz Wright, Neil Cowley Trio și Andreya
Triana.
Mai multe detalii despre festival pe:
Contact: contact@JazzTM.ro

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

