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18.FEV
22H00

NoA

NoA é um trio formado por Nuno
Costa na guitarra, Óscar Graça nos
teclados e André Sousa Machado na
bateria. Este trio explora diferentes
dimensões e ambientes musicais,
privilegiando sempre a interligação
de ambientes sonoros distintos. Com
o jazz e a música improvisada como
pano de fundo, o seu repertório
inclui temas originais e arranjos de
canções do universo musical popular
nacional e internacional. Fruto da
sua experiência e cumplicidade,
são ainda comuns nos concertos,
momentos de improvisação livre
onde é evidenciada a partilha e um
dialeto comum entre os músicos.
Com uma sonoridade elegante,
personalidade musical bem vincada
e melodias bem delineadas, este
projeto procura assim estabelecer
uma estética de fusão entre a
contemporaneidade da música
cosmopolita e a tradição da música
improvisada com origem no jazz.

11.MAR
22H00

MIGUEL ÂNGELO

“A DANÇA DOS DESASTRADOS”
Depois de ter lançado “BRANCO”, o álbum
de estreia do grupo, em 2013, e o disco
“A VIDA DE X”, em 2016, apresentado
na SRNOM, o Quarteto, liderado pelo
contrabaixista e compositor
Miguel Ângelo, promove, agora,
o terceiro trabalho do grupo –
“DANÇA DOS DESASTRADOS”.
Baseado em possíveis
Danças Tradicionais, reais ou
imaginárias, esta é a proposta
do grupo de música para
escutar, sentir e dançar, mesmo para os
mais “desastrados”. Neste trabalho, as
artes complementam-se e em conjunção
permitem novas realizações e realidades.
Neste trabalho, o compositor aliou-se
à artista gráfica Maria Mónica, autora
da Capa do disco e, a partir da música,
criaram um novo mundo “autónomo”
digital, em forma de jogo, paisagem e/ou
realidade virtual de forma a que a música,
o desenho e a tecnologia potenciem
a experiência sensorial do ouvinte/
interlocutor(a).

01.ABR

ESCOLA DE
JAZZ DO PORTO
Desde a formação do Ciclo de
Jazz na Ordem que a EJP tem sido
presença regular, com concertos
temáticos, baseados em standards
de Jazz. Nestas apresentações, o
palco pertence aos alunos que mais
tarde farão parte da nova geração
de músicos de Jazz em Portugal.
Nesta edição, a tradição mantém-se
inalterada.

22H00

06.MAI
22H00

DANIEL BERNARDES
PIANO SOLO

Daniel Bernardes nasceu em Alcobaça, em 1986.
É hoje um dos pianistas mais influentes de
Portugal. Começou a estudar piano aos 5 anos
de idade e aos 18 muda-se para Paris, sendo
admitido na prestigiada École Normale de
Musique de Paris. Regressa a Portugal para
se dedicar ao jazz, tornando-se o primeiro
licenciado em Piano Jazz da Escola Superior de
Música de Lisboa.
Em 2010 apresentou o seu trio na Casa da
Música, com o qual viria a lançar o seu disco de
estreia — Nascem da Terra (2013). Desenvolve
também intensa atividade enquanto compositor
na procura de mesclar os universos do jazz e
da música erudita, sendo galardoado com a
Bolsa Jovens Criadores do Centro Nacional
de Cultura pelo projeto Daniel Bernardes’
Crossfade Ensemble. Também nesse âmbito,
em colaboração com o Drumming GP, cria
“A Liturgia dos Pássaros”, um Projeto em
homenagem a Olivier Messiaen. Neste ciclo de
Jazz apresenta-se a solo, para um recital de
piano, que prima pela surpresa.

27.MAI
22H00

JOSÉ VALENTE
+ RUI RODRIGUES
José Valente é um dos músicos de maior relevo
do panorama musical português. Compositor
e violetista, aborda a arte como um todo, de
forma inédita e irreverente. É Doutorado em
Arte Contemporânea com distinção e por
unanimidade pela Universidade de Coimbra e é o
único português detentor do título The Hannah
S. and Samuel A. Cohn Memorial Foundation
Endowed Fellowship, recebido, na Califórnia,
EUA. Foi solista no Carnegie Hall e trabalhou com
nomes como Dave Douglas, Don Byron, Alberto
Conde, Shakir Kahn, entre outros. A sua música
traduz a sua genialidade e faz dele um músico
de reconhecimento internacional. Apresentou-se
em grandes salas mundiais, desde um concerto
a solo na Union Square Park de Nova Iorque
a uma digressão pela Índia com atuações no
JKK (Jaipur) e no Bookaroo Book Festival
(Dehli). Entre vários álbuns editados destacase “Serpente Infinita” que recebeu 5/5 estrelas
por Rui Eduardo Paes e foi disco do ano 2018
pela revista Jazz.pt. Mais recentemente editou
“Trégua”, no qual se apresenta com a Orquestra
Filarmónica Gafanhense.
Neste concerto junta-se ao baterista e médico
Rui Rodrigues para criar algo de inédito, em
que a superação dos conceitos pré-definidos
se torna o fio condutor. As temáticas divergem
entre a música improvisada e a música escrita,
transpondo as barreiras da música, que cada vez
se torna mais global.

