Jazz™
9-11 Iulie 2014, Piaţa Victoriei, Timişoara
Festivalul de jazz al Timişoarei, JAZZ™, anunţă schimbarea perioadei de desfăşurare în 9 - 11
iulie 2014. Iniţial, perioada anunţată a fost de 11-13 iulie 2014.
"Din consideraţie pentru Gărâna Jazz Festival, realizat de timişoreni în aceeaşi perioadă, am
decis decalarea datei anunţate iniţial cu câteva zile. Astfel, JAZZ™ se va desfăşura în anul
curent în perioada 9 - 11 iulie. În aceste circumstanţe, încă nu putem anunţa următoarele
nume de pe lista noastră, având mai întâi nevoie de confirmări din partea artiştilor că pot
schimba data convenită iniţial. Ne dorim un festival bun şi curat, pentru timişoreni, în primul
rând, şi facem toate eforturile necesare pentru a avea din nou un eveniment plin de succes.
Vom încerca să oferim iubitorilor de jazz din ţară şi din străinătate pachete speciale prin care
să-i motivăm să viziteze JAZZ™ şi Gărâna Jazz Festival, deopotrivă. " - Nicolae Robu, primar al
Timişoarei.
JAZZ™ a anunţat în urmă cu trei săptămâni primul nume care a confirmat prezenţa la
Timişoara, Anoushka Shankar. Născută în Londra, Anoushka Shankar e compozitoare şi
cântăreaţa de origine indiană. Instrumentul ce conferă unicitate stilurilor muzicale abordate e
sitarul, folosit în special în muzica indiană clasică şi cea hindusă.
Generale:
JAZZ™ se va desfăşura în Piaţa Victoriei din Timişoara în perioada 9-11 iulie 2014.
Accesul la JAZZ™ este gratuit DAR se pot rezerva locuri pe scaun într-o zonă special amenajată
din fata scenei cu 50 lei/festival (după anunţarea tuturor artistilor). Preţul este modic şi, prin
urmare, încurajăm iubitorii acestui gen să achiziţioneze bilete ca dovadă a susţinerii culturii în
Timişoara. Mai multe detalii despre acces pe www.JazzTM.ro
Prima ediţie JAZZ™ a adus la Timişoara nume precum Richard Bona, Kurt Elling, David Murray
şi Macy Gray şi a fost transmisă de MezzoTV în 44 de tari.
Mai multe detalii despre festival pe:
Contact: contact@JazzTM.ro
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