Αγλαν

Jazz 2016

Δευ 4 + Τρ 5.7/ Mon 4 + Tues 5.7 / 21:00
Πλατεία Παλιάς Αγλαντζιάς/Aglantzia Old Square
Ελεύθερη Είσοδος/Free Entrance
θα πωλούνται ποτά και φαγητό/food and drinks available

Δευτέρα 4.7
→ 21:00
Κύπρος /Cyprus

Savvas Savva - classic meets Jazz
Συνθέτης και πιανίστας. Απόφοιτος του κονσερβατορίου Μόσχας
με τρεις πρώτες βραβεύσεις στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Έργα
του εκτέλεσαν μεγάλες ορχήστρες και μουσικά σύνολα.
Πραγματοποίησε πολλές συναυλίες στην Κύπρο και το εξωτερικό
(Μεξικό, Αυστραλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, Βρετανία, Ελλάδα,
Γερμανία, Αυστρία, Κίνα). Έγραψε μουσική για όλα τα είδη και
φόρμες και συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες και συνθέτες.
Έργα του εκτελέστηκαν από πολλές ορχήστρες και σύνολα
(Ακαδημαϊκή Ορχήστρα Μόσχας, Φιλαρμονική Ορχήστρα Αγ.
Πετρούπολης Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, Ορχήστρα Εθνικής
Ραδιοφωνίας Βουκουρεστίου, Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου κ.α.).
Έγραψε μουσική για μεγάλο αριθμό ταινιών, ντοκιμαντέρ και
πλήθος θεατρικών έργων, ενώ το κλασικό του ρεπερτόριο είναι
ανεξάντλητο.
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Savvas Savva is a Cypriot composer, professor of musicology and pianist, excelling in free piano
improvisation. He has performed in many countries, including Mexico, Romania, USA, Panama,
Italy, Spain, Germany, Austria, Australia, England, Greece and Cyprus and has collaborated with
the Moscow State Academy Orchestra, the Orchestra of the City of Athens, the Bucharest
National Radio Orchestra, the Jaenae Filarmonia, the Duke University Symphony Orchestra, the
Cyprus Symphony Orchestra and others. Savvas has written music for a large number of films,
documentaries, and theatrical plays, whereas his
classical repertoire is endless.

→ 22:00
Αυστρία /Austria

David Helbock Trio
Καινοτόμο και πρωτοποριακό, το Τρίο του David Helbock
κερδίζει επάξια τη φήμη του στην παγκόσμια μουσική
κοινότητα. Δύο βραβεία και το βραβείο του κοινού στο
μεγαλύτερο παγκόσμιο διαγωνισμό τζαζ – σόλο-πιάνο του
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Jazzfestival Montreux , πολλά καλά reviews για τα CDs του και το πιο σημαντικό βραβείο στην
Αυστρία το 2011 , το « Βραβείο του Εξαίρετου Δημιουργού». Ο David Helbock, ο μουσικός που
κατάγεται από ένα μικρό χωριουδάκι της Αυστρίας, βρίσκεται, χωρίς αμφιβολία, στο δρόμο για μια
μεγάλη διεθνή μουσική καριέρα . Δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε διάφορες χώρες όπως ΗΠΑ,
Αυστραλία, Μεξικό, Ρωσία, Κιργιστάν, Κίνα, Μογγολία, Νότια Αφρική, Αιθιοπία, Κένυα, Σενεγάλη,
Μαρόκο, Ινδονησία, Μαλαισία, Ινδία, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή και Ευρώπη .
Innovative and ground breaking, The David Helbock Trio is fast earning a reputation amongst
the global music community as an act of note. Two awards and the audience prize at the world
biggest jazz-piano-solo competition of the Jazzfestival Montreux, a lot of enthusiastic
international reviews for his CDs and the most important prize in Austria 2011–the
"Outstanding Artist Award"- David Helbock, the piano player coming from a small little village
in Austria, is with no doubt, on his way up to a great international musical career. David
Helbock has performed for various projects in countries like the US, Australia, Mexico, Russia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Mongolia, South Africa, Ethiopia, Kenia, Senegal, Morocco,
Indonesia, Malaysia, India, Brazil, Argentina, Chile and all over Europe.

David Helbock - piano
Raphael Preuschl - bass ukulele
Reinhold Schmölzer - drums
http://www.davidhelbock.com/
http://www.youtube.com/user/davidhelbock

→ 23:00
Κύπρος /Cyprus

Funkastic 11
2
Η μπάντα ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 από τον μαέστρο και
πιανίστα Γιώργο Μορφίτη, που συνθέτει και ενορχηστρώνει τη
μουσική της . Η στελέχωση της μπάντας έγινε από επαγγελματίες
μουσικούς, με σπουδαία καριέρα. Παίζει Φάνκ, με μικρές δόσεις
Τζάζ, και οι ρυθμοί και οι αρμονίες της ενώνουν το παλιό με το
καινούριο σε ένα δικό της χρώμα, και υπόσχεται όμορφες
στιγμές και ένα φανκαστικό βράδυ.
The Band was formed in May 2015 by pianist Giorgos
Morfitis, who also composes and arranges the music .The band, comprised of professional
performers, focuses in Funk music with jazzy twists, up lifting funky beats and harmonies; a
fusion of the Old with the New. Morfiti’s FUNKASTIC 11 promises good times and Funkastic
Entertainment.

Nicole Ardanitou, Malvina Charalambide, Xristina Averkiou – φωνή/voice
Ηλίας Ιωάννου - τρομπέτα / Elias Ioannou - trumpet
Μάριος Χαραλάμπους – σαξόφωνο / Marios Charalampous – ten. saxophone
Γιώργος Κρασίδης - σαξόφωνο / Giorgos Krasides – bar. saxophone
Ερμής Μιχαήλ – κιθάρα / Ermis Michael - guitar
Αντρέας Ροδοσθένους – μπάσο / Andreas Rodosthenous - el. bass
Στέλιος Ξυδιάς – τύμπανα / Stelios Xydias - drums
Γιώργος Μορφίτης – πλήκτρα, διεύθυνση / Morfitis Giorgos – keys, band leader
https://soundcloud.com/funkastic
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Τρίτη 5.7
→ 21:00
Ελλάδα / Greece

Momo Trio
Το Μomo Trio δημιουργήθηκε πριν από πέντε περίπου χρόνια, ως μια αυθόρμητη ανάγκη των
τριών μελών του να εξερευνήσουν νέους ορίζοντες. Πρόκειται για ένα μοναδικό σύνολο τριών
ιδιαίτερων μουσικών, που επιχειρούν παίζοντας πρωτότυπες συνθέσεις με προσωπικό ήχο και
ξεχωριστή προσέγγιση του υλικού τους. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από μια δυναμική όπου το
περίτεχνο παίξιμο συναντά τη λιτότητα, η διαύγεια την πυκνότητα, η ευαισθησία την εκρηκτικότητα
και η φαντασία την τεχνική. Έχουν ήδη στο ενεργητικό
τους δυο δίσκους βινυλίου. Ο πρώτος με τίτλο no vacancy
κυκλοφόρησε το 2012 και ο δεύτερος με τίτλο Inati,
κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015. Και οι δυο
περιλαμβάνουν εννέα πρωτότυπες συνθέσεις και
κυκλοφορούν και σε ψηφιακή μορφή. Το τρίο έχει
συμμετάσχει σε πολυάριθμα φεστιβάλ (Jazz φεστιβάλ
Σύρου, Πανόραμα jazz, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Jazz
Festival Τήνου, World Jazz Festival) και εμφανίζεται
τακτικά σε μουσικές σκηνές.
Momo Trio plays unique compositions characterized by personal
musical flair and great musical talent. Music played by the Trio is
defined by their dynamic approach of sound. Their elaborate
musical technique resonates with utter simplicity and carries profound clarity along with
immense sensitivity, explosiveness and imagination. Truly, they are an extraordinary trio of
musicians with a unique musical perspective and impact in the world of music. The Trio has
already released two lps. The first one, “no vacancy” was released in 2012 and the second,
“Inati", in April 2015. Both albums include nine original compositions and are also available in
digital form.

Γιώργος Δούσης – πιάνο / George Dousis - piano
Παρασκευάς Κίτσος – κοντραμπάσο / Paraskevas Kitsos - d.bass
Νίκος Κασσαβέτης – τύμπανα / Nikos Kassavetis - drums
http://www.reverbnation.com/momotrio
https://www.facebook.com/Momo-trio-170177726443028/timeline
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→ 22:00
Γερμανία

Quadro Nuevo
Οι Quadro Nuevo είναι η απάντηση της Ευρώπης στο αργεντίνικο tango.
Αραμπέσκ, βαλκανικό swing, μπαλάντες, τολμηροί αυτοσχεδιασμοί, οι
μελωδίες της παλαιάς Ευρώπης και η ελαφρότητα της Μεσογείου αναμειγνύονται σε μοναδικά
μουσικά κομμάτια, γεμάτα χαρούμενα χρώματα. Οι Quadro Nuevo έχουν περιοδεύσει σε ολόκληρο
τον κόσμο από το 1996, με πάνω από 3.000 συναυλίες, σε πόλεις όπως Σύδνεϋ, Μόντρεαλ, Οτάβα,
Κουάλα Λουμπούρ, Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη, Πόλη του Μεξικού, Πεκίνο,
Σεούλ, Σιγκαπούρη και χώρους όπως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Η μουσική τους έχει τιμηθεί
με το German Jazz Award, έχει σημειώσει επιτυχία στα Top Ten της jazz και world music και έχει
αποσπάσει το πολυπόθητο European Phono Award στο Παρίσι.
Quadro Nuevo is Europe’s answer to the Argentine tango. Arabesques, Balkan swing,
ballads, daredevil improvisations, the melodies of old Europe and the lightness of the
Mediterranean merge into fabulous songs full of joyous colour. Quadro Nuevo has
been touring the globe since 1996 giving over 3000 concerts in places as far flung as
Sidney, Montreal, Ottawa, Kuala Lumpur, Istanbul, New York, New Orleans, Mexico
City, Peking, Seoul, Singapore, Tunis and Tel Aviv. From the tranquility of Upper
Bavaria, the road has led them over the Alps to Porto, traversing Europe from
Denmark to the Balkans and to the Ukraine. Quadro Nuevo’s CD’s have received
the German Jazz Award, climbed into the Top Ten of the Jazz and World Music charts and were
awarded the coveted European Phono Award in Paris. The Echo, the German Phono
Academy’s highest distinction, was presented to Quadro Nuevo in the category “Jazz/World
Music, Best Live Act” in both 2010 and 2011.

Andreas Franzl - σαξόφωνο / saxophone
Dietmar Lowka - ακουστικό μπάσο & κρουστά / acoustic bass, percussion
Andreas Hinterseher - ακορντεόν & βιμπραντονεόν / accordion, vibrandoneon
Evelyn Huber - άρπα & σαντούρι / harp, hammered dulcimer
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www.quadronuevo.de/en/quadro-nuevo-quartett.php

→ 23:00
Κύπρος /Cyprus

TriCoolOre
feat. Παντελής Στόικος
Το World Jazz Τρίο των TriCoolOre σχηματίστηκε το
Νοέμβριο του 2013 στη Λευκωσία όπου είναι και η βάση
τους. Εμφανές στη μουσική τους είναι τα fusion στοιχεία
όπου εκρηκτικοί ρυθμοί παντρεύονται με νοσταλγικές
μελωδίες που μυρίζουν παράδοση. Στοιχεία από
διαφορετικά είδη δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στο
οποίο ενσωματώνεται η ελληνική έκφραση, ισορροπώντας ανάμεσα στο κοσμοπολίτικο άκουσμα
της τζαζ και των ήχων της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Ακροβατώντας σε αυτό το φάσμα
ήχων και σε συνδυασμό με μια έντονη δόση αυτοσχεδιασμού, οι μουσικοί ξεφεύγουν από τα
στερεότυπα και ακολουθούν τα δικά τους μουσικά μονοπάτια. Τον Απρίλιο του 2015,
κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους Oregano Infused με εννέα αποκλειστικά δικές τους
συνθέσεις.
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Συνοδοιπόρος τους σ' αυτό το ταξίδι είναι ο Παντελής
Στόικος, διεθνούς φήμης μουσικός και από τους
σημαντικότερους τρομπετίστες των Βαλκανίων. Ο
Στόικος, κινείται στους ήχους της περιοχής του με
στοιχεία τζαζ και κλασικής μουσικής και αποτέλεσμα
να έχει δημιουργήσει το δικό του στυλ πάνω στην
παραδοσιακή μουσική. Η πορεία του περιλαμβάνει
μεγάλο αριθμό συναυλιών σε όλη την Ευρώπη,
Αμερική, Ασία και Αυστραλία.

The World Jazz Trio TriCoolOre came together in November 2013 in their home town Nicosia.
A huge part of their philosophy is the fusing of different musical styles: explosive rhythms are
mixed with more nostalgic, traditional melodies. The combination of these distinctive elements
gives the trio a unique identity as they bring a Mediterranean touch to the global sound of jazz.
Using special rhythmic forms blended with a strong element of improvisation, the musicians
manage to break away from stereotypes and follow their personal musical path. In April 2015,
they released their debut album, Oregano Infused, which includes nine authentic
compositions.
Joining them on this journey is the internationally renowned musician Pantelis Stoikos who is
considered to be one of the most creative trumpeters of the Balkans. Stoikos, enriches the
sounds of his area with elements of jazz and classical music and thus, creates his own style on
traditional music. Among others, he has performed in numerous concerts in Europe, U.S.A.,
Asia and Australia.

Άγγελος Δούκας – πλήκτρα / Angelos Doukas - keyboards
Βασίλης Βασιλείου - τύμπανα, κρουστά / Vasilis Vasiliou - drums & percussion
Νίκος Δούκας – ηλ. μπάσο, λούπες / Nikos Doukas - el. bass & loops
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Παντελής Στόικος – τρομπέτα / Pantelis Stoikos - trumpet
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