Jazz™

9-11 Iulie 2014, Piaţa Victoriei, Timişoara
NEIL COWLEY TRIO
UK Jazz Artist of the Year (2013), BBC Jazz
Award pentru cel mai bun album (Displaced),
muzician rezident Derry-Londonderry, UK City
of Culture 2013 și “probabil cel mai asculatat
pianist din lume – dar nimeni nu știe cine sunt
(autodescriere Neil Cowley)”, fiind pianistul de
pe cele 2 albume Adele (19 și 21).
Neil Cowley a studiat pianul classic și a
interpretat Shostakovich la vârsta de 10 la
Queen Elizabeth Hall.
A fost pianist în formaț ii de soul-funk precum Mission Impossible, Brand New Heavies,
Gabrielle și Zero 7.
Cu trio-ul a fost prezent la cele mai importante festivaluri de jazz din lume, enumerând doar
câteva: Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Montreal Jazz Festival și lista poate
continua.
The Observer Music Monthly i-a acordat 5 stele și a adă ugat: "Când energia pianului lui Neil
Cowley se aude în boxe, este imposibil să nu te gândești la Clash."
Manchester Evening News a adaugat: “Gândiți-vă la energia punk-ului și grația lui Billy
Elliot…trance…funk...una dintre cele mai incitante formații…"
The Guardian: “Este greu să reziști dorinței de a dansa.”
The Neil Cowley Trio nu este un trio tipic de jazz. Un compozitor curajos, Cowley creează
muzică dinamică și captivantă alternând pasaje poetice și șfâș ietoare. Muzica lui seamănă în
egală măsura cu Debussy și cu Arcade Fire și este destul de puternică pentru a trece peste
precepțiile standard ale genului.
Pentru fanii jazz-ului contemporan, Neil Cowley Trio este de neratat. Pentru ceilalti, gândiți-vă
la pianul din “Rolling in the Deep” al lui Adele și-l veți îndrăgi cu siguranță.
Neil Cowley Trio va urca pe scena JAZZ™ în data de 10 iulie 2014.
Videoclipuri:
Rooster Was a Witness
Fable
Making of The Face Of Mount Molehill
Lament
Hug The Greyhound [live]
Hib Nips [live la Jools Holland]

http://www.youtube.com/watch?v=mw2apVXsFXM
http://www.youtube.com/watch?v=O6skQC4EGPI
http://www.youtube.com/watch?v=mN506XFs6LI
http://www.youtube.com/watch?v=dLCjcylU7dc
http://www.youtube.com/watch?v=Szj5_JP1NF0
http://www.youtube.com/watch?v=t9S--20Q9CQ
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Poze oficiale:
http://www.jazztm.ro/jazz-tm-presa.html
Pagina oficială a artististilor:
http://www.neilcowleytrio.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 zona special amenajată
din fața scenei cu 50 lei/festival (după anunțarea tuturor artiș tilor). 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 ediție JazzTM a adus la Timișoara nume precum Richard Bona, Kurt Elling, David Murray
și Macy Gray și a fost transmisă de MezzoTV în 44 de țări.
Mai multe detalii despre festival pe:
Contact: contact@JazzTM.ro

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

