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Magik e a Flauta Mágica

Malik Mezzadri – flauta e voz
Jean-Luc Lehr – baixo
Maxime Zampieri – bateria
Jozef Dumoulin – piano e teclados4
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TA Nome incontornável de uma geração inovadora do universo 
jazzístico, Magic Malik demonstrou desde cedo uma 
sensibilidade especial para a dimensão musical.
Talvez assim se explique que este artista se tenha 
invariavelmente norteado pela sua intuição, ao longo de 
um percurso que foge das linhas direitas e simples para 
se desdobrar em destinos de sonoridades inexploradas, 
conquistadas ao sabor das circunstâncias.
Das pulsações house e dos sons urbanos de St. Germain ao 
jazz do Groove Gang de Julien Lourau, sem esquecer a incursão 
pelo pop clássico, Malik sempre imprimiu um sentido claro às 
suas cumplicidades artísticas, dotando-as de humanidade e 
elegância.
Posteriormente, o seu trabalho adquiriu uma dimensão 
particularmente singular no contexto de um projecto a solo, que 
abriu caminho a um jazz inovador, cerebral e avant-garde.
Fazendo-se acompanhar por uma orquestra de grande 
qualidade, Malik oferece ao público uma formação impregnada 
de espírito de aventura, sede de mudança e gosto pela 
pesquisa e experimentalismo musical, na fronteira do jazz e da 
música electrónica.
Ao longo da viagem deste artista contam-se encontros com 
Steve Coleman, Cachaito Lopez, (Buena Vista Social Club), 
Nelson Veras, o Quinteto de Pierrick Pedron, os Akamoon ou 
os Trouble Makers, de Marselha, a par de muitos outros nomes 
com os quais Malik se multiplicou em estilos e colaborações. No 
fundo, verdadeiros “ateliers de trabalho”, que permitiram a este 
flautista ecléctico alargar os seus horizontes e percorrer as mais 
distintas direcções.
 

Com uma sólida formação de jazz, este duo 
propõe-nos uma viagem intimista onde o 
pormenor, o humor e o silêncio ganham uma 
importância acrescida. Um tributo à ousadia 
criativa no jazz nacional.

Inovação revelando um projecto de 
jazz sem fronteiras

A partir de uma cumplicidade musical iniciada em Barcelona há 
três anos, a cantora portuguesa Sofia Ribeiro e o contrabaixista 
luxemburguês Marc Demuth têm vindo a construir um projecto 
ao longo das suas já numerosas prestações em clubes de jazz e 
festivais, por toda a Europa e nos EUA. Uma colaboração muito 
bem sucedida, que resultou na gravação do seu primeiro disco, 
intitulado “Dança da Solidão”, ao vivo no “L’Inoui” (Luxemburgo).
Surpreendente na escolha que faz de temas de diferentes 
estilos, esta formação peculiar revisita compositores tão diversos 
como Milton Nascimento, Cole Porter, Pixinguinha, Janita 
Salomé e Carl Perkins, adaptando-os à sua linguagem artística 
única. À mistura temos muita improvisação e, sem dúvida, a 
comunicação e a cumplicidade entre estes dois instrumentos 
(voz e contrabaixo) que, apesar de extremos, se completam.

Sofia Ribeiro ganhou o segundo prémio da competição 
internacional de jovens cantores de jazz, em Bruxelas (2005). 
Obteve distinções durante os estágios de curso: E.S.M.U.C. – 
Barcelona (classificação máxima final de “matrícula d’honor” na 
disciplina de canto jazz); e Berklee College of Music em Bóston 
(prémio “Oliver Wagmann Memorial Scholarship”, destinado 
a uma “cantora extraordinária que alcançou a excelência 
académica”).

Marc Demuth tem tocado regularmente com músicos como Phil 
Abraham, Guy Cabay, Jacques Pirroton, Felix Simtaine, Erwin 
Van, Richard Rousselet, entre outros… Actualmente é professor 
num Conservatório no Luxemburgo e actua regularmente em 
clubes de jazz e festivais em diferentes países.

Um trabalho que enaltece de forma exemplar 
a união entre a música e a arquitectura, 
lançando alguma luz sobre as razões que nos 
levam a considerar Mário Laginha como um 
dos maiores pianistas da actualidade.

Mário Laginha – piano
Alexandre Frazão – bateria
Bernardo Moreira – contrabaixo

“Espaço”, o mais recente trabalho da formação Mário Laginha 
Trio, pretende explorar os pontos de contacto, as coincidências 
conceptuais e as “inspirações” mútuas entre os universos 
musical e arquitectónico. A música situa-se, assim, num ponto 
equidistante entre o universo acústico e a forma.
Nesta nova aventura artística, o pianista Mário Laginha conta 
com a cumplicidade de grandes músicos, que já o haviam 
acompanhado em gravações e nos numerosos concertos com 
a cantora Maria João.
O espectáculo no Festival revelará este último álbum, lançado 
em Junho de 2007 e forte candidato a disco de jazz nacional 
do ano. Eis um encontro raro no qual a arquitectura serviu 
de pretexto para um grande trabalho de jazz, numa viagem 
insuflada por uma aguçada curiosidade e uma originalidade 
inconfundível.

Mário Laginha é considerado um dos mais talentosos e 
inovadores músicos portugueses. Pianista e compositor, foi 
distinguido com vários prémios e convidado a participar em 
inúmeros festivais nacionais e internacionais. Tocou e gravou 
com Wayne Shorter, Ralph Turner, Manu Katché, Trilok Gurtu, 
Toninho Horta, Gilberto Gil, Julian Argüelles, Django Bates, 
entre muitos outros, e também com a Hannover Philharmonic 
Orchestra. Envolveu-se em variadíssimos projectos e foi 
convidado a compor para pequenos e grandes ensembles.
O trabalho em duo tem assumido uma importância central 
na sua carreira: com Maria João, com quem já partilhou oito 
discos, e em projectos com Pedro Burmester e Bernardo 
Sassetti.

“ (…) Líder carismático, Malik Mezzadri controla 
totalmente a sua flauta. O domínio do instrumento é total 
e o som magnífico, suave e puro em todos os registos. 
Assiste-se a um festival de tudo o que é possível fazer 
com a flauta. Ele canta na flauta, ou ainda, chega a 
uma espécie de canto difónico: cantando uma melodia e 
produzindo, ao mesmo tempo, outra na flauta (…).
Contudo, estes artifícios nunca são gratuitos, mas sempre 
conducentes a uma atmosfera musical específica e única. 
Do mesmo modo, o virtuosismo transbordante de Malik 
está invariavelmente ao serviço da música e do grupo, 
passando de solos envolventes a ostinatos ligeiros e 
festivos que servem de apoio à improvisação dos outros 
músicos. (…)”

Arnaud Stefani, in Citizen Jazz

Eis o representante de uma nova corrente 
de jazz. Um flautista que, em todos os 
territórios artísticos que visita, encara o 
seu instrumento como um prolongamento 
natural da sua silhueta. Fazendo-se 
acompanhar por uma orquestra de grande 
qualidade, este artista ecléctico promete um 
espectáculo memorável.

SOFIA RIBEIRO  
& MARC DEMUTH 
DUO
Sofia Ribeiro – voz
Marc Demuth – contrabaixo

“E para além da sua magnífica 
voz e afinação perfeita, o canto 
delicado cheio de “nuances” 
e diferentes timbres de Sofia 
Ribeiro criou momentos frágeis 
e emocionais, assim como 
atmosferas. Ela uniu-se a Marc 
Demuth num duo de sonho, 
como se estivesse em busca da 
sua alma similar. Fantástico!”

 “Kultur” (Trier, Alemanha) - 
Festival Euro Jazz Gala  (2004)

MáRIO 
LAGInHA 
TRIO
“Contrutores de sons” 
dirigidos por um músi-
co do nosso encanta-
mento
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“Seguidor, de há muito, do percurso musical de 
Mário Laginha, aquilo que me apetece sublinhar 
(…) é que, na realidade, jamais a sua música se 
repete, antes sempre se recria e transforma na 
sua indestrutível personalidade”

Manuel Jorge Veloso, “Diário de Notícias”

FRANÇA / COSTA DO MARFIM

PORTuGAL / LuXEMBuRGO
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De 4 a 6 de Outubro, Tondela será 
um oásis onde as sonoridades 
vão embalar deslumbramentos e 
consolações.

O Jazzin’Tondela vai libertar sons mágicos, 
contando para isso com um painel de eloquentes 
“monstros” da cena mundial, numa demonstração 
de que o jazz pode maravilhar mesmo quem, por 
razões que a razão desconhece, não o tenha como 
seu género preferencial de música. 
Eis um Festival Internacional que, na sua quarta 
edição, elege conceituados músicos para celebrar 
com o público a festa do jazz.

Richard Bona – Baixo, voz
Etienne Stadwijk – teclados
Adam Stoler – guitarra
Taylor Haskins – trompete
Samuel Torres – percussão

Considerado um dos maiores baixistas 
do Mundo, este talentoso músico 
apresenta-se pela primeira vez em 
Portugal, num concerto onde partilhará 
com o público o seu território musical 
único. Venha conhecer o artista a 
quem, pela sua assombrosa técnica e 
espantoso talento, se convencionou 
chamar “o Monstro”.  
Só que este “Monstro” tem coração…

Poucos músicos reúnem tanto consenso como este camaronês, 
cuja qualidade tem sido reconhecida nas actuações com alguns 
dos mais sonantes nomes da cena musical da actualidade. Bona 
construiu um percurso único. Na fronteira do jazz, criou uma 
música com impressões digitais que a transformam e que a tornam 
carismática e inconfundível, temperando-a com um gostinho 
genuinamente universal.
Neste concerto, integrado na digressão mundial de apresentação do 
seu último álbum, “Tiki”, Bona transporta-nos aos mais profundos 
meandros de África, local de mitos e de intimidade ancestral.
E não se pode esquecer, naturalmente, a importância da sua 
banda inter-racial, composta por músicos provenientes de África, 
da América e da Europa, com quem o artista cria um mapa de 
sonoridades muito características, no qual o público é convidado 
a participar activamente. Multi-instrumentista, compositor e exímio 
contrabaixista, Bona possui uma voz suave, à qual não será alheia 
uma pitada de nostalgia.

Ainda jovem, Bona chegou a construir os seus próprios instrumentos 
(flautas de madeira e um violão de seis cordas). 
A sua determinação em aprender guitarra, flauta e percussão valeu-
lhe o convite para formar uma banda. Começou a causar sensação 
na terra natal.
Um extraordinário álbum de Jaco Pastorius, numa colecção de 
LPs que lhe foi disponibilizada, funcionou como antecâmara para o 
universo do jazz. 
Aos vinte anos parte para Paris, onde estuda e toca com Salif Keita, 
Manu Dibango e prestigiados artistas franceses.
Em 1995 vai para Nova Iorque, alcançando o estatuto de um dos 
mais requisitados artistas do universo jazz e da world music. Larry 
Coryell, Mike Stern, George Benson, Bobby McFerrin, Paul Simon, 
Pat Metheny, Herbie Hancock ou Branford Marsalis são somente 
alguns dos nomes com os quais partilhou o palco, em paralelo com 
uma produção discográfica singular. 

“Richard Bona foi reconhecido 
como uma das cinco revelações 
do planeta nesta última década. 
Artista completo, verdadeiro mestre 
na sua arte e autor de melodias de 
rara elegância e sensualidade, é 
também um cantor deslumbrante e 
um membro daquele clube exclusivo: 
‘os maiores baixistas mundiais’“  

Verb Jazz

um virtuoso flautista da Costa do Marfim, Magic Malik, 
acompanhado por uma orquestra de eleição, promete 
um memorável concerto de jazz inovador, impregnado 
de espírito de aventura, sede de mudança e gosto pela 
pesquisa e experimentalismo.

É com “Dança Solidão” que Sofia Ribeiro e Marc 
Demuth nos brindarão com uma viagem fantástica e 
intimista, onde o pormenor, o humor e o silêncio ganham 
uma importância acrescida na interpretação inovadora 
de temas de compositores de referência. Um encontro 
peculiar e surpreendente entre dois instrumentos (voz e 
contrabaixo) que, apesar de situados nos extremos, se 
completam com virtuosismo.

Mário Laginha, um dos maiores pianistas portugueses 
da actualidade, não necessita de adjectivação. Na 
apresentação do álbum “Espaço”, lançado em Junho, 
o artista define-se com a simplicidade do seu talento: 
“o acto de tocar tem de ser um acto de prazer e, se 
possível, mais: um momento de felicidade”. Uma ocasião 
imperdível para desfrutar de mais uma viagem insuflada 
por uma aguçada curiosidade e uma originalidade única. 
Os músicos que com ele partilham este projecto dilatam 
apetências: Alexandre Frazão e Bernardo Moreira.  

Após vários anos de tentativas, a ACERT congratula-se 
de apresentar, pela primeira vez em Portugal, Richard 
Bona! Assim se poderia anunciar o concerto – há muito 
aguardado – daquele que é considerado como um dos 
maiores baixistas mundiais. 
Poucos músicos reúnem tanto consenso como este 
camaronês, cujo talento tem sido reconhecido pelos mais 
sonantes nomes da música da actualidade.
Multi-instrumentista, compositor e exímio contrabaixista, 
Bona possui uma voz suave, à qual não será alheia uma 
pitada de nostalgia. Um artista que, em jeito de resumo, 
ofereceu à música as impressões digitais dos seus 
trabalhos carismáticos e inconfundíveis, temperando-as 
com um gostinho genuinamente universal.
Na sua preenchida digressão internacional por todos os 
continentes, Richard Bona apresenta-se com um naipe 
de músicos de eleição que maravilham plateias que lhes 
manifestam um virtuosismo singular.
O Festival a encerrar… com chave de ouro. um 
espectáculo obrigatório para todos os admiradores de 
Richard Bona… e uma revelação magnífica e excitante 
para o público que, pela primeira vez, tomará contacto 
com a sua música.
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RICHARD BOnA
O MUNDO JAZZ  
AOS PÉS DO “MONSTRO”

CAMARÕES

parceria especial 2007
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