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Falar de André Sarbib é falar de um
dos mais prestigiados músicos de
Jazz do panorama Português. O seu
nome como compositor e instrumentista é amplamente conhecido além-fronteiras, contando com a colaboração com músicos como Joe Lovano, Barry Altschul,
Ivan Lins, Caries Benavente, Ruben Dantas, Alice Day,
Jorge Rossi, Paulo de Carvalho, Leonardo Amuedo, entre
muitos outros. Em Janeiro de 2009 realizou o concerto
de apresentação do seu último trabalho discográfico
"this is it" na Casa da Música (Porto), com um enorme
êxito. Em Janeiro de 2011 atuou com António Serrano
no "Iberojazz" na Corunha participando ainda em Festivais de grande importância como "Festival de Jazz em
Nocera (Itália), Festival de Jazz de Bari (Itália), Festival
de Jazz em "Hardstad" (Noruega), entre outros.
André Sarbib é actualmente o pianista do músico e compositor brasileiro Ivan Lins. É pela profunda ligação do
músico aos ritmos latinos que surge o convite para abrir
o ciclo de Jazz na Ordem. A ideia é, em conjunto de quarteto, com os músicos Filipe Teixeira (contrabaixo), Cláudio César Ribeiro (guitarra) e João Cunha (bateria) abordar músicas de grandes compositores brasileiros como
Tom Jobim, Chico Buarque ou Ivan Lins, tornando este
concerto ímpar dentro do Ciclo.
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DualAtack é uma formação constituída pelo percussionista Pedro Oliveira
e pelo pianista Domingos Alves, dois
músicos com vasta experiência e formação. O repertório deste conjunto é
singular e percorre cenários que vão
desde a vastíssima Música do Mundo ao Jazz. Nesta interpretação a formalidade da música escrita conjuga-se
com a improvisação do Jazz e procura evidenciar os sentimentos que a música pode gerar em cada um de nós. A
base do trabalho assenta na interpretação singular de
temas essenciais da biblioteca musical portuguesa.
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De forma a tornar este evento mais
amplo, na 7ª edição do Jazz na Ordem
inclui-se uma sessão de cinema, ao jeito
do evento já realizado "Fitas com Jazz".
Através da fita galardoada "Round Midnight" realizada por Bertrand Tavernier,
percorre-se o mundo obscuro do Jazz.
O filme inspirou-se na vida do crítico de
jazz Francis Paudras e no seu amigo Bud
Powell. O enredo é envolvido pela música de Herbie Hancock. Este evento conta com a participação e comentários
de Bernardo Moreira. Bernardo Moreira, conhecido como
Binau, é o líder do clã Moreira e um dos maiores protagonistas do Jazz em Portugal. Foi também pela sua mão que o
Jazz nasceu e cresceu em Portugal. Foi um dos fundadores
do Hot Clube de Portugal e seu presidente durante mais de
20 anos. Ainda hoje, após oito décadas de vida, continua a
leccionar a cadeira de História do Jazz. Nesta sessão, a sua
participação ganha mais relevância uma vez que Bernardo
Moreira conviveu e relacionou-se com Bud Powell e Francis
Paudras, possibilitando a descrição na primeira pessoa do
que se projecta em filme.
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Hitchpop é um grupo formado por três
músicos do Porto que através da conjugação das suas interpretações pretendem criar momentos de suspense jazz à
moda do realizador com quase o mesmo
nome. Esta formação junta dois dos mais
proeminentes novos valores do jazz português - Marcos Cavaleiro, João Guimarães - a um activo nome do rock nacional - Miguel Ramos (Mesa, Supernada, Jorge Palma, NACO).
Hitchpop é um suspense jazz à moda do realizador, com
quase o mesmo nome. O disco de estreia foi lançado em
2016 e nos últimos anos, o projecto percorreu palcos como
Serralves em Festa, Paredes de Coura, D'Bandada, Zigurfest, entre outros.
O Ciclo de Jazz na Ordem será o palco de apresentação do
novo trabalho discográfico.
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Neste concerto, através da orientação
de Pedro Barreiros, serão apresentados standards de Jazz interpretados
por alunos da Escola de Jazz do Porto.
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Este concerto pretende dar continuidade ao "Vol. I" apresentado no
ano passado e que constituiu o momento mais alto da edição de 2016. A
SRNOM será o palco para a apresentação do segundo trabalho discográfico desta formação que conta com
a participação de dois dos músicos mais influentes do
cenário jazzístico em Portugal: Luís Figueiredo (piano) e
João Hasselberg (contrabaixo).
O "Vol. II" irá celebrar o poder que tem o formato canção.
Este repertório é um conjunto de temas caracterizados
pelo seu profundo lirismo, representando para estes dois
músicos o expoente máximo do sublime que a canção
pode constituir. Como quem passeia entre as árvores e
testemunha os sons de cantos alheios, estes momentos
criam e interpretam a canção que sugere outras presenças invisíveis.

Os concertos têm início às 21h45
e, como habitualmente, contam com a
participação da Escola de Jazz do Porto.

