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Timișoara, 5 iulie 2015
Jazz energic în cea de-a doua zi Jazz™ 2015

Ziua a doua a festivalului Jazz™ a fost și ea plină de entuziasm, publicul fiind
nerăbdător să se reîncarce cu energie pozitivă pe ritmurile celor mai îndrăgiți artiști de
jazz. 6.000 de oameni au cântat și dansat pe ritmurile artiștilor care au urcat pe scena din
Piața Victoriei.
Și a fost energie. Seara a început pe muzica Anei-Cristina Leonte Quintet, un proiect
românesc care explorează noi sfere ale jazzului, unde nuanțe moderne sunt combinate
cu arome modale, subtile amintiri folclorice sau mici izbucniri de free. Pe ritmurile lor,
timișorenii și-au făcut încălzirea pentru o seară de neuitat.
Energia frenetică a hip hop-ului și complexitatea jazz-ului abordate de cei de la The
Ruff Pack au ridicat în picioare audiența, care a fost de-a dreptul încântată de unicitatea
stilului acestei trupe. "Avem background-uri diferite: gospel, hip hop, clasică, dar am
avut în comun două lucruri: hip hop-ul și jazz-ul. Toți am lucrat individual, dar când
am ajuns împreună totul s-a potrivit în mod natural. Totuși, credem că hip hop-ul și
jazz-ul nu sunt atât de diferite, în mod special când ne referim la versuri. Hip-hop-erii o
numesc freestyle, cântă ce le trece în acel moment prin minte, au o temă similară cu
jazz-ul.", au spus cei de la The Ruff Pack.
Headliner-ul serii a fost pe măsura așteptărilor. Liv Warfield a creat o adevărată nebunie
pe scenă, pe care a transmis-o și publicului prezent, care nu s-a oprit din dans până la
final. A fost, cu adevărat, un concert memorabil, cu mult jazz, soul şi R&B. Împreună
cu The NPG Hornz și instrumentiștii care au însoțit-o, au creat un adevărat show plin de
energie, în care publicul timișorean a fost implicat 100%.
"Energia noastră vine de la voi. Simplul fapt că sunteți aici, că ne ascultați, ne oferă
energie. Suntem o familie, ne iubim și ne încurajăm pe scenă și în afara ei. Avem
încredere unii în ceilalți, însă doar împreună cu publicul reușim să devenim compleți.",
au transmis instrumentaliștii trupei. "Mulțumim, Timișoara, a fost un minunat început de
turneu pentru noi!", a spus Liv Warfield pe scena din Piața Victoriei.
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Programul următoarei zile la JAZZ™ 2015 este:
5 iulie 2015
Exit OZ
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Guillaume Perret + the Electric Epic
Dianne Reeves

Generale:
JAZZ™ 2015 se va desfășura la Timișoara în perioada 3-5 iulie 2015.
Accesul la JAZZ™ este gratuit.
La primele 2 ediții, 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 aceștia, în premieră în România.
Mașina oficială a JAZZ™ este Mercedes Benz. În perioada 3-5 iulie, artiștii vor experimenta
confortul și eleganța modelelor Clasa E, Clasa A, Clasa V. Autoturismele sunt oferite de Casa
Auto Timișoara și Mercedes-Benz România.

Mai multe detalii despre festival pe:
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