Jazz a Casa
Dimarts 6 de juny / 20h

Mike McKoy i
Voro García
Mike McKoy (guitarra i veu). Anglés,
de mare alemanya i pare jamaicà.
La seua gran influència guitarristica
va ser Siguen Levitt. És un home
gran que es preocupa per les
xicotetes coses i aconseguix que esta atenció pels detalls no reste qualitat a la improvisació.
Amb cada matís expressat i amb les inflexions més vaporoses, este subtil intèrpret ens
revela un directe fresc i audaç.
Voro Garcia. Voro García naix a Sueca. Estudia trombó, piano, cant, direcció de cors i
orquestra, musicologia, composició, etc., en el Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de
Música de València, amb R. Ramos, E. Xifre, M. Galduf. Paral•lelament amplia estudis de
composició amb Mauricio Sotelo. Diplomat en Estudis Avançats (DEA) per la Universitat
Politècnica de València.
Dimecres 7 de juny / 20h

Pepa Blasco i Roberto Capella
Una de les veus més populars del món del jazz de la
Comunitat Valenciana.
Casino Nights, escoltarem amb la formació a duo versions
de clàssics del jazz i incursions en la música popular
en una encertada línia d'arranjaments acústics que broden estes composicions
que van del swing al bolero adornats amb una gota de bosanova.

Divendres 9 de juny / Casa de la Cultura
23h: Concert de

Ricardo Valverde Quartet
(J. Santandreu - Matt Baker - Mariano Steimberg)
Ricardo Valverde presenta Llum , projecte basat
en les seues composicions escrites la majoria
des que va tornar a València després de deu
anys residint al nord d'Europa, des del clarobscur
holandés , tornada cap a les memòries de la
seua infància en la seua ciutat del mediterrani,
València, tornada a Llum.
Projecte a quartet junt amb Jesús Santandreu,
Matthew Baker i Mariano Steimberg, confluint
entre el tradicional i el contemporani, i que dóna
lloc a una expressió creativa, una paleta orgànica de formes, textures, colors i emocions que
es projecten cap a un sentit espiritual.
Llum és energia, claredat, honestedat, guia i creació.
Dissabte 10 de juny / Pl. Germanies
23h: concert de

Pepper & Knepper Revisited
(Latino & Toni Belenguer 5tet)
Pepper & Knepper Rrevisited, un projecte
de Francisco Blanco Latino i Toni Belenguer
que escenifica la música de l'àlbum de la
banda coliderada pel saxofonista baríton
Pepper Adams i el trombonista Jimmy
Knepper, en la qual també militaven el
pianista Wynton Kelly, el contrabaixista Doug
Watkins i l'icònic baterista Elvin Jones.

Dijous 8 de juny / 20h

Lupe Azcano amb S. Navalón - V. Espí
Lupe Azcano (argentina) és una cantant dotada d'un talent
natural per a la improvisació en directe, amb un timbre de
veu molt peculiar, un domini del llenguatge musical excepcional
i una interpretació d'allò més original.
El trio (Lupe – Navalón - Espí) participarà en el cicle de Jazz
al Carrer presentant un combinat dels diferents projectes
de Lupe Azcano, interpretant alguns arranjaments dels seus
treballs discogràfics, un poc de música brasilera i, com de
costum, deixant lliure la improvisació i la interacció amb els seus músics.

El repertori d'este projecte està format per
transcripcions que ha realitzat Toni Belenguer
del disc Pepper-Knepper Quintet (MetroJazz
Records, 1958) i que inclou temes
d'Ellington, Adams i Knepper.
Amb este projecte, Latino i Toni Belenguer s'escapen de les formacions convencionals i oferixen
un format poc comú. La sonoritat de baríton i el trombó es mouen en un joc de juxtaposició i
contrast buscant la identitat hard bop de finals dels 50 a través d'excel•lents sols i impulsats
per una enèrgica base rítmica sustentada per la pianista Kontxi Lorente, el contrabaixista José
Luis Porres i el baterista Felip Santandreu.
Amb este recent projecte han actuat en els festivals Miranjazz (Miranda de l'Ebre), MUV
València, V Spring Meeting Sedajazz, Cicle de Concerts en la Beneficiencia, club Jimmy
Glass…

