2 a 6 jul

» ENTRADAS LIVRES

Quintal da Música
WORKSHOP DE JAZZ
2 a 4 jul
Inscrições em www.cm-odemira.pt
4 jul
18h30 Apresentação do Workshop
21h30 Concerto pela Associação Jazz e Não Só
Cerro do Peguinho
ESPETÁCULOS
5 jul
21h30 César Cardoso Quarteto
23h00 Budda Power Blues
6 jul
21h30 Luís Barrigas Quinteto
23h00 Susana China Septeto

CERRO DO PEGUINHO

5 JUL

» 23h00

» 21h30
CÉSAR CARDOSO QUARTETO
César Cardoso, saxofonista, compositor e
arranjador, apresenta
o seu terceiro trabalho: “Interchange”. A
essência do jazz está
presente na constante
dinâmica e forte interação dos instrumentos, que
se ouvem nos temas originais, todos escritos para
este quarteto em particular, bem como para o convidado especial Miguel Zenón.
“A música moderna é, por vezes, associada a música complicada e difícil de se ouvir, mas para mim
deve ser ‘fresca’, melódica, enérgica e de fácil perceção junto do público.”
César Cardoso - Saxofone tenor
Bruno Santos - Guitarra
Demian Cabaud - Contrabaixo
André Sousa Machado - Bateria

BUDDA POWER BLUES
Considerados pela
crítica como a melhor
banda de Blues nacional, os Budda Power
Blues celebram 15
anos de existência em
2019. Com sete discos
editados, neste ano lançam o seu 8º trabalho de
estúdio. Um Vinil de 7” em edição limitada e numerada, destinada a premiar os mais fiéis seguidores
da banda.
Para além de um concerto de celebração, o concerto será gravado para editar o primeiro disco ao
vivo do trio Bracarense.
Nico Guedes - Bateria e voz
Budda Guedes - Guitarra e voz
Carl Minnemann - Guitarra Baixo e voz

6 JUL
» 21h30

» 23h00

LUÍS BARRIGAS QUINTETO

SUSANA CHINA SEPTETO

Luís Barrigas apresenta música dos seus
dois discos e alguma
música inédita. Na sua
música identifica-se
influências desde a
música clássica ao jazz,
assim como da música tradicional portuguesa, que
encontram aqui um espaço comum. Cada canção é
uma viagem de cores e imaginários presentes em
lugares e pessoas, de histórias que podem ser de
qualquer ouvinte. Música para ser ouvida, cantada
e pertencer ao público. Todos os instrumentos e
instrumentistas foram pensados e escolhidos tendo em conta a sua identidade e a sua própria voz
construindo um coletivo.

A cantora e compositora
Susana China apresenta
o seu primeiro trabalho
de originais, “Trapézio”,
que surge da vontade
de partilhar composições e criações que ao
longo do tempo foi escrevendo e guardando.
Susana China - Voz e Composição
José Soares - Saxofone Alto
Guilherme Pinto - Guitarras
Gonçalo Moreira - Piano
José Carlos Barbosa - Contrabaixo
Guilherme Melo - Bateria
Constança Ochoa - Voz

Luís Barrigas - Piano
Moisés Fernandes - Trompete
Desidério Lázaro - Saxofones
Mário Franco - Contrabaixo
Alexandre Alves - Bateria
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Elaboração da imagem promocional e pintura ao vivo durante os concertos por Philippe Peseux.

