SIDI

NOTA À IMPRENSA

Festival Sines em Jazz traz jazz de Portugal,
Itália e Galiza ao Alentejo Litoral
Depois do Festival Músicas do Mundo, em julho, o verão musical de Sines prossegue com o sexto
festival Sines em Jazz, programado para os dias 23, 24 e 25 de agosto, no auditório do Centro de
Artes.
Cada dia do festival é composto por três concertos noturnos, todos de entrada gratuita.
O Sines em Jazz 2012 é aberto na quinta-feira, dia 23 de agosto, às 21h30, pelo Kekko Fornarelli
Trio, liderado por um dos melhores pianistas e compositores de jazz italianos. Segue-se, às
22h45, Cornettada, trio de bateria, contrabaixo e piano que trabalha repertório menos
conhecido de Ornette Coleman, um dos génios do free jazz. Completa o programa do primeiro
dia do festival, às 00h00, a banda Cró!, oriunda de Vigo, Galiza, uma mistura de “sentimentos”
de jazz, música clássica e rock, com vídeo em tempo real.
No dia 24 de agosto, sexta-feira, às 21h30, KOLME apresenta-se com uma nova perspetiva do
trio de piano, provavelmente a formação mais marcante na história do jazz pós-bebop. Às
22h45, enche o palco uma das vozes mais promissoras do jazz feito em Portugal, Elisa Rodrigues,
acompanhada pelo pianista Júlio Resende. Às 00h00, ouve-se The Mingus Project, com a
participação de cinco dos melhores músicos de jazz a trabalhar em Portugal, numa homenagem
a um dos mais importantes contrabaixistas e compositores norte-americanos do século XX,
Charles Mingus.
Para sábado, 25 de agosto, estão programados mais três concertos. Às 21h30, sobe ao palco RED
Trio, uma formação com amplo reconhecimento internacional e uma abordagem original ao
clássico trio de piano. Às 22h45, assistiremos à primeira atuação pública de um quarteto
composto por alguns dos mais notáveis improvisadores nacionais, num registo tangente ao jazz
e à música contemporânea: Joana Sá + Pedro Sousa + Manuel Mota + Margarida Garcia. O
festival é encerrado às 00h00, por Kubik, projeto de música eletrónica de Victor Afonso, artista
da Guarda com larga experiência no rock, na improvisação e na música experimental.
O Sines em Jazz 2012 é uma organização da Associação Pro Artes, com o apoio da Câmara
Municipal de Sines. É uma iniciativa integrada no Programa de Regeneração Urbana de Sines,
cofinanciado por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional
INALENTEJO do QREN 2007-2013.
Os bilhetes para cada uma das noites de música são gratuitos, mas requerem reserva, no balcão
do Centro de Artes de Sines (tel. 269 860 080).
Mais informações: www.centrodeartesdesines.pt
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