CASA DA MÚSICA FRANCISCO ALVES GATO

PREÇO

COMPLEXO CULTURAL QUINTA DA RAPOSA | MAFRA

3€ (munícipes) | 3€ (menores de 23 anos)

A

5€ (público em geral) | Sem lugares marcados

DE

Bilhetes disponíveis nos Postos de Turismo
de Mafra e Ericeira

INFORMAÇÕES
261 817 170 (Mafra) ou 261 863 122 (Ericeira)

CASA DA MÚSICA FRANCISCO ALVES GATO
Complexo Cultural Quinta da Raposa – Mafra
Largo Coronel Brito Gorjão, 2640-465 Mafra

fevereiro 2018

www.cm-mafra.pt
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02

MAR
_______
21H30
_______

MO FRANCESCO
QUINTETO
O projeto nasce em 2011, contando com uma excelente
crítica dentro e fora do território nacional. Apresenta uma
vasta lista de participações em creditados festivais, como
Douro Jazz Festival, Sintoma Jazz Festival, Festival Cinema
Italiano, Volvo Ocean Race, Out Jazz, entre outros.
A escolha do repertório manifesta as novas sonoridades
do jazz contemporâneo português. São exploradas várias
influências da música: mediterrânea, clássica, ritmos latinoamericanos/africanos e, obviamente, a matriz original da
linguagem improvisada do jazz.
Johannes Krieger – Trompete
João Capinha – Sax/ Flauta
Diogo Vida – Piano
Francesco Valente – Contrabaixo
Miguel Moreira – Bateria

06

ABR
_______
21H30
_______

ISABEL RATO
QUARTETO
Influenciada pelo jazz, pela música tradicional portuguesa
e pela World Music, Isabel Rato apresenta o seu primeiro
disco em nome próprio. A compositora, arranjadora e
pianista traz até nós o trabalho intitulado “Para Além da
Curva da Estrada”, que inspira e convida a uma viagem
pelo som, cor, memórias, lugares, sensações e estados de
espírito... A uma viagem pelo sentir.
Isabel Rato – Piano
Desidério Lázaro – Saxofone Soprano e Tenor
André Rosinha – Contrabaixo
Alexandre Alves – Bateria

04

MAI
_______
21H30
_______

URBAN
JAZZ BAND
A Urban Jazz Band é um projeto de jazz, criado em 1998,
cuja sonoridade transmite, com clareza, as influências do
drum&bass, funk e lounge. Misturando e partilhando o que
cada uma destas linguagens tem de melhor, o trio propõe-nos experienciar uma ação ritmada, qual movimentação
urbana, que se estende tanto para o alvoroço das horas mais
eletrizantes do dia, como para a aparente serenidade do
fim da noite. Nesta diversidade de intensidades, a Urban
Jazz Band, tanto dotada de energia como de suspense, de
exuberância como de equilíbrio, nunca perde o seu caráter,
raiz e harmonia, proporcionando momentos únicos, de jazz
contemporâneo, nascido em Portugal.
Moisés Fernandes – Trompete/ Efx
Cláudio Andrade – Piano/ Teclados
Nelson Sobral – Bateria/ Samples

01

JUN
_______
21H30
_______

ANDRÉ
FERNANDES TRIO
André Fernandes é um dos mais requisitados e reconhecidos
músicos do jazz português, com vários álbuns lançados,
e mais de 40 participações em trabalhos discográficos de
outros artistas. Em 2007, foi considerado músico do ano pelo
jornal “Público”, com o lançamento do trabalho “Cubo”.
Enquanto guitarrista convidado trabalhou com Lee Konitz,
Mário Laginha, Chris Cheek, Maria João, entre outros.
Neste concerto, a escolha do repertório incide numa
envolvente interpretação dos clássicos norte-americanos,
“Standards”, assim como uma passagem por alguns dos
originais do mais recente trabalho, “Dream Keeper”.
André Fernandes – Guitarra Elétrica
Nelson Cascais – Contrabaixo
André S. Machado – Bateria

