Horari i lloc:
19.30h
Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic
c/Beat Gaspar de Bono s/n
46008-València
Entrades: 4€
Disponibles a la taquilla del Jardí Botànic
des dels 15 dies anteriors a cada concert
Nota:
Els concerts del 14 d’octubre i del 2 de desembre
estan dirigits al públic infantil i són a les 12 h
Més informació:
www.jardibotanic.org
96 315 68 00-17
cicbotanic@uv.es

Llunàtic Jazz és el títol que porta enguany el cicle de jazz que el Jardí Botànic organitza cada temporada. Les vuit fases de la lluna són les protagonistes del programa, i les que donen
nom a cadascuna de les actuacions. Si preguntem a un romàntic, ens dirà que la lluna és la que guia les nits solitàries sense el seu amor i la que il·lumina les que passen junts; l’artista
trobarà en ella un grapat d’inspiració; l’astrònom ens explicarà que és el satèl·lit natural de la Terra, girant sobre si mateixa i també al voltant de planeta, i que la seua lluentor és el
reflex de la llum del sol; el matemàtic farà números i ens dirà que un cicle de la lluna dura 29 dies i mig, durant els quals observem les seues vuit fases; la comare ens contarà històries
de parts coincidents amb la lluna plena i l’agricultor ens recomanarà diferents accions sobre el nostre camp en funció de la fase llunar.
Tots tindran raó, i al Jardí deixarem que la música seguisca el seu camí, ens faça la vida una mica més bonica i gaudirem del jazz una nit al mes. Cada cançó, cada grup, cada composició serà diferent, ens sonarà diferent, i dependrà no només de l’estil i les influències, també del nostre estat d’ànim i la nostra disposició. Així, igual que les fases de la lluna són el
resultat de l’angle des del qual veiem la part que té il·luminada, la nostra experiència amb el jazz dependrà de qui som i com ens sentim. Un cicle dedicat als amants del jazz, siguen
llunàtics o no.

27 de maig Lluna plena
Pepe Zaragoza: Joan Saldaña • Amadeo Moscardó • César Cortés
Roger Gutiérrez • Pepe Zaragoza

21 d’octubre LLUNA NOVA
Joan Saldaña: Wilfried Wilde • Xan Campos • Miquel Álvarez • Iago Fernández
Joan Saldaña

El jove trompetista Pepe Zaragoza presenta el seu primer treball La plaça dels
somnis, i s’acompanya d’altres joves emergents al jazz de la Península Ibèrica.
El disc està elaborat amb composicions i arranjaments originals que podríem emmarcar dintre del hard bop contemporani, amb influències de Woody Shaw
o Jim Rotondi.

Joan Saldaña presenta Despertant, el seu primer disc on totes les composicions
estan escrites i arranjades per ell mateix. Jazz modern on es retroben músics que
iniciaren junts el seu camí jazzístic i que ja tenen carreres i discos propis.

Les seues melodies estan plenes de força, com Ascensión en la caverna, però també de tendresa com La plaça dels somnis. Captarem el treball d’algú que està seguint un somni molt clar, obrir-se camí al món del jazz posant tota la seua energia.

Trobarem saxo i guitarra fusionats amb una secció rítmica molt orgànica i personal.
I és que Saldaña, porta cinc anys dedicant-se al jazz i ja està considerat un dels
millors saxos alts en aquesta escena, amb experiència tocant amb nombroses
formacions, i en diferents clubs i festivals internacionals.

10 de juny Lluna GIBOSA minvant
Mateo Rived: Baptiste Bailly • Matt Baker • David Gadea • Mateo Rived

18 de novembrE Lluna CREIXENT
Swingin’ Affair: Pere Peiró • Joan Saldaña • Simone Zaniol • Javi Pérez
Edu Marquina

Aquest quartet ens presenta It, un projecte per treure als estàndards del jazz de la
seua zona de confort, i basat en l’experimentació, en la mescla d’allò modern i allò
clàssic, allò tradicional i allò contemporani, en aplegar a ritmes atípics. És possible
distingir-se, sorprendre, però cal alliberar-se de moltes coses, i ho podrem viure
en directe.

La veu i també el piano, el contrabaix, la bateria, el saxo i la guitarra, tots estos
elements i temes dels anys 20 als 40 és el que ens aporta aquesta banda de swing
i blues. Viatjarem a una atmosfera nocturna seductora on les parelles se submergeixen divertides a ritme de lindy hop, en la presentació del seu nou disc It don’t
mean a thing, if you ain’t got that swing!

Mateo Rived té formació en guitarra i piano però s’ha dedicat totalment a la veu.
Autodidacta amant del jazz i la música brasilera és un habitual del panorama jazzístic valencià en diferents projectes que destaquen per l’atenció al detall i la sonoritat.

Influïts per Nat King Cole, Bucky Pizzarelli o Teddy Wilson, aquest quartet, amb un
directe màgic i còmplice, recorre festivals i clubs de jazz. Swingin’ Affair fou el seu
primer treball i ja estan promocionant el segon, acabat de gravar en format quintet,
versionant els seus clàssics favorits però afegint tocs propis.

16 de setembre Quart minvant
Viktorija Pilatovic: Alberto Palau • Ales Cesarini • Mariano Steimberg
Viktorija Pilatovic
En aquesta actuació trobarem peces dels seus dos discos, el primer Nica’s Blues,
de 2013, i el segon Stories, de 2015, amb vuit cançons originals escrites i arreglades per ella mateixa, i basades en la gent que ha conegut en les seues estades a
Espanya, Lituània, Holanda i Equador.
Viktorija és una cantant, compositora i arranjadora lituana que ha donat classes
per a la Berklee International Network d’Equador, i que actualment és professora de
cant en Sedajazz. Ha actuat i estudiat amb coneguts noms de la música com Chris
Dave, Don Braden o David Berkman entre molts altres, una dilatada trajectòria que
es nota dalt de l’escenari.

14 d’octubre Lluna MINVANT
Pool Jazz Minijam: Guillermo Valero • Ana Zomeño • César Peris • Jordi Tarazona
Pablo Lacasta • Xesc Canet
Aquest concert per a públic infantil a càrrec de Pool Jazz, una banda emergent de
jazz fusió del taller de músics de Sedajazz, proposa una experiència diferent, un joc,
un inici en la música a través dels cinc sentits per esprémer al màxim el jazz.
Un espectacle visual on el qui escolta té tant de protagonisme com qui toca. La
Minijam consistirà en omplir l’actuació de jocs i activitats per a que els menuts
participen cantant, ballant i pintant. Descobriran el llenguatge del Jazz, relacionaran
sons musicals amb sons d’animals, reconeixeran instruments i moltes coses més.

2 de desembre QUART CREIXENT
Jazzejant amb menuts: Francisco Blanco “Latino” • Teresa Núñez • José Reillo
Aquest espectacle per a xiquets de fins a 12 anys està creat per Sedajazz per acostar-los a ritmes musicals com jazz, swing, salsa o bossa nova. Com? A través de
l’oïda, el joc i l’experimentació. Una tasca didàctica en la que porten més de 15 anys.
El concert està dissenyat específicament per a menuts i té un objectiu clar, que
ballen, riguen, escolten, es relaxen, comparteixquen i facen seua l’experiència,
participant de l’actuació i sentint-se protagonistes. Els beneficis de la música per als
xiquets estan més que demostrats, si a més és jazz i és al Botànic, no imaginem un
pla infantil millor!

23 de desembrE LLUNA GIBOSA CREIXENT
Big band taller de sedajazz: Rosana Diaz • Juan Saus • Clara Juan • Juanjo Martín
Fco. Blanco “Latino” • Fede Crespo • Rafa Llopis • Carol Campillo • Diego Martínez • Vicen Tormo • Lucia Bisquert • Isabel Amorós • Jonás Sánchez • Marina
Alcantud • Teresa Núñez • Óscar Cuchillo • Rubén Díaz • Claudia Ferrández
La Big band de Sedajazz naix al 2009 del seu taller de música creativa i la composen divuit músics que comparteixen inquietuds. Ara treballen en el seu nou projecte
Enjoy lindy music que suposa una nova etapa i que permet als membres tocar en
gran format durant la seua formació.
Noves cares i nou repertori, però l’energia de sempre, que aquesta vegada aposta
per la cara més ballable del jazz. Per això, pretenen que el públic gaudeixca dels
temes més representatius de la història del lindy hop, el popular ball dels anys 30
que ha tornat al carrer pels seus valors artístics i socials.

