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PROGRAMAÇÃO 
GUIMARÃES JAZZ 2007  
08 A 17 DE NOVEMBRO 
 
QUI 08 NOV | 22H00 
PHAROAH SANDERS QUARTET 
Grande Auditório 
Preço: 
1ª Plateia - €15,00/€12,50 c/ desconto 
2ª Plateia - €12,50/€10,00 c/desconto 
 
SEX 09 NOV | 22H00 
RAVI COLTRANE QUARTET 
Grande Auditório 
Preço: 
1ª Plateia - €15,00/€12,50 c/ desconto 
2ª Plateia - €12,50/€10,00 c/desconto 
 
SÁB 10 NOV | 22H00 
JAN GARBAREK GROUP 
Grande Auditório 
Preço: 
1ª Plateia – €25,00/€20,00 c/ desconto 
2ª Plateia – €20,00/€15,00 c/desconto 
 
QUA 14 NOV | 22H00 
ORRIN EVANS QUINTET 
Grande Auditório 
Preço: 
1ª Plateia – €15,00/€12,50 c/ desconto 
2ª Plateia – €12,50/€10,00 c/desconto 
 
QUI 15 NOV | 22H00 
THE JOHN SCOFIELD “REAL JAZZ” TRIO 
FEATURING STEVE SWALLOW E BILL STEWART & PHIL GRENADIER, EDDIE 
SALKIN, FRANK VACIN 
Grande Auditório 
Preço: 
1ª Plateia – €15,00/€12,50 c/ desconto 
2ª Plateia – €12,50/€10,00 c/desconto 
 
SEX 16 NOV | 18H00 
BIG BAND ESMAE CONDUZIDA POR ORRIN EVANS 
Pequeno Auditório 
Entrada livre 
 
SEX 16 NOV | 22H00 
AHMAD JAMAL 
Grande Auditório 
Preço: 
1ª Plateia – €25,00/€20,00 c/ desconto 
2ª Plateia – €20,00/€15,00 c/desconto 
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SÁB 17 NOV | 18H00 
TOAP COLECTIVO 
Pequeno Auditório 
Preço: €10,00/€7,50 c/desconto 
 
SÁB 17 NOV | 22H00 
CHARLES TOLLIVER BIG BAND 
Grande Auditório 
Preço: 
1ª Plateia – €15,00/€12,50 c/ desconto 
2ª Plateia – €12,50/€10,00 c/desconto 
 
08, 09, 10, 15, 16 E 17 NOV | 24H00 
JAM SESSIONS 
C/ ORRIN EVANS QUINTET 
Preço: €2,50 
 
ASSINATURA GUIMARÃES JAZZ 2007 
Todos os Espectáculos 
Livre Trânsito: 75,00€ 
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
12, 13, 15 E 16 NOV | DAS 14H30 ÀS 17H30 
OFICINAS DE JAZZ  
DARRYL HALL CONTRABAIXO   
STACY DILLARD SAXOFONE 
ALEX SIPIAGIN TROMPETE 
DONALD EDWARDS BATERIA 
Centro Cultural Vila Flor 
Inscrição gratuita 
 
12, 13, 15 E 16 NOV  
WORKSHOP BIG BAND ESMAE 
ORRIN EVANS DIRECÇÃO 
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QUI 8 NOV | 22H00 

PHAROAH SANDERS QUARTET 
Pharoah Sanders Saxofone 
William Henderson Piano 
Nat Reeves Contrabaixo 
Joe Farnsworth Bateria 
 
PHAROAH SANDERS BIOGRAFIA 
Detentor de um dos mais exóticos sons de saxofone, Pharoah Sanders projectou-se 
no meio musical depois de ter sido convidado por John Coltrane para participar no 
seu grupo. Sanders nasceu em 1940 em Little Rock, Arkansas, no seio de uma 
família musical; os seus pais eram professores de música. Começou a tocar clarinete 
aos 6 anos de idade, passando pelo piano e pela bateria, tendo finalmente optado 
pelo saxofone tenor após, sugestão e apoio do director da banda da sua escola, 
Jimmy Cannon. Depois de terminar o liceu, mudou-se para Oakland, na Califórnia, 
onde estudou arte e música. Conhecido em São Francisco sob a alcunha de “Little 
Rock,” começou a tocar r&b e free jazz com muitos dos melhores artistas da cena 
actual. Em 1961 mudou-se para Nova Iorque. Os primeiros três anos na cidade 
nova-iorquina não foram fáceis. Incapaz de ganhar a vida com a sua música, 
Sanders teve de arranjar trabalho fora do jazz. No entanto, durante esse período 
tocou com alguns músicos brilhantes do mundo do free jazz tais como Sun Ra, Don 
Cherry e Billy Higgins. Em 1963 formou o seu primeiro grupo com o pianista John 
Hicks (com quem continuaria a tocar esporadicamente até aos anos 90), o 
contrabaixista Wilbur Ware e o baterista Billy Higgins. Por coincidência, John Coltrane 
encontrava-se na audiência do clube Village Gate em Nova Iorque, numa noite em 
que Pharoah Sanders tocava com o seu grupo. Graças a este feliz acaso, Coltrane 
convidou Sanders para tocar consigo. A colaboração entre Coltrane e Sanders 
tornou-se numa das mais empreendedoras do jazz. Juntos extrapolaram os limites 
do free jazz, abandonando os conceitos mais tradicionais desta música, como o 
swing e a harmonia funcional, em prol de estruturas irregulares e sons dissonantes. 
Na mesma época, Sanders grava o seu primeiro disco como líder para a marca ESP, 
mantendo a sua colaboração com o grupo de Coltrane. Depois da morte de Coltrane 
em 1967, esta colaboração haveria de continuar quando o grupo passou a ser 
dirigido por Alice Coltrane. No final dos anos 60 e começo dos 70, atravessa um 
período bastante produtivo, gravando vários trabalhos para as editoras Impulse e 
Arista e, nos anos 80, grava nos selos independentes Theresa, Evidence e Timeless. 
Em 1995 regressa ao mainstream ao gravar para a Verve os discos “Message from 
Home”, “Save our Children” e “Spirits”. O estilo da interpretação de Sanders 
destaca-se pela sua agressividade nua e por uma paixão sem limites na procura de 
sonoridades mais enérgicas e físicas do seu instrumento. Após a morte de Coltrane, 
Sanders optou por explorar caminhos mais suaves e talvez mais intimistas e 
pessoais – sem sacrificar, no entanto, a intensidade que define o seu trabalho, como 
admirador confesso de Coltrane. 
 
www.pharoahsanders.net 
www.myspace.com/pharoahjazz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

 
SEX 9 NOV | 22H00 

RAVI COLTRANE QUARTET 
Ravi Coltrane Saxofone 
Drew Gress Contrabaixo 
Luís Perdomo Piano 
EJ. Strickland Bateria 
 
RAVI COLTRANE BIOGRAFIA 
Ravi Coltrane é filho de duas grandes figuras do jazz, o saxofonista John Coltrane e a 
pianista e harpista Alice Coltrane – que escolheram o nome Ravi em homenagem a 
outro lendário músico, o citarista indiano Ravi Shankar. Ravi Coltrane nasceu em 
1965 em Long Island, mas foi criado na zona de Los Angeles. Enquanto frequentava 
o colégio, começou a tocar clarinete mas, em 1986, quando entrou no Califórnia 
Institute of the Arts decidiu estudar saxofone. Em 1991 começa a tocar com Elvin 
Jones, o reconhecido baterista do grupo de John Coltrane da década de 60 e, um ano 
depois, junta-se a nomes como Jack DeJohnnette, Rashied Ali, Wallace Roney, 
Antoine Roney, Geri Allen, Kenny Barron, Cindy Blackman, Joe Lovano, Joanne 
Brackeen, Gerry Gibbs, Graham Haynes e Steve Coleman. Em 1997, após mais de 
30 gravações como sideman, entra em estúdio pela primeira vez como líder. O seu 
primeiro disco “Moving Pictures” foi considerado uma estreia equilibrada que levou 
Ravi a formar o seu primeiro grupo com Andy Milne (no piano), Daryl Hall (no 
contrabaixo) e Steve Hass (na bateria). O seu segundo álbum “From the Round Box” 
foi lançado em 2000. O disco foi recebido calorosamente pelos críticos ao revelar 
uma maior maturidade, através da utilização equilibrada de covers esotéricos e 
temas originais apelativos. Seguiram-se os discos “Legacy” – uma compilação 
temática da carreira do pai para a Verve – uma re-edição de “Love Supreme” e “Mad 
6”. Em 2004, grava o álbum “Translinear Light”, na Impulse, que conta com a 
presença da mãe Alice Coltrane e dos convidados Charlie Haden, Jack Dejohnette, 
James Genus, Jeff Watts, Oran Coltrane, entre outros. Em Fevereiro de 2005 lança o 
seu quarto álbum, “In Flux”, na editora Savoy Jazz. O grupo presente na gravação – 
Luís Perdomo (piano), Drew Guess (contrabaixo) e E.J. Strickland (bateria) – será o 
seu núcleo de músicos preferidos, com os quais desenvolverá o seu trabalho a partir 
de 2003. A propósito do disco “In Flux”, o crítico do New York Times, Ben Ratliff, 
escreve: “Coltrane evita as estruturas já cansadas e não quer aborrecer o seu 
público. Por um lado, está fascinado pelas miniaturas e, por outro lado, pela ideia de 
canções mais compridas que parecem uma improvisação colectiva desde o princípio 
ao fim. Este é um álbum a que se pode apontar o dedo e dizer: É mesmo isto, o som 
do jazz em Nova Iorque, neste momento.” 
 
www.ravicoltrane.com 
www.myspace.com/ravicoltrane 
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SÁB 10 NOV | 22H00 

JAN GARBAREK GROUP 
Jan Garbarek Saxofone  
Eberhard Weber Contrabaixo 
Rainer Brüninghaus Piano  
Manu Katchè Percussão  
 
JAN GARBAREK BIOGRAFIA 
Nada é mais difícil do que executar o mais simples. Jan Garbarek, ao longo da sua 
carreira, tem-se esforçado por tornar o fácil numa coisa simples, clara e evidente. 
Autodidacta, Garbarek nasceu em 1947 na pequena cidade de Mysen, na Noruega, e 
decidiu estudar saxofone depois de ouvir pelo rádio, em 1961, um concerto de John 
Coltrane. No ano seguinte, o seu talento valeu-lhe o primeiro prémio num concurso 
de músicos amadores. Com apenas 18 anos, foi convidado pelo pianista George 
Russell para se juntar à sua Big Band. Depois de se ter revelado no seio da orquestra 
escandinava de Russell, no final da década de 60, Garbarek adquiriu rapidamente, na 
década seguinte, o reconhecimento geral quando tomou parte do quarteto europeu 
de Keith Jarrett. Gravando exclusivamente para a companhia ECM, facto que é 
emblemático e que constitui uma das suas imagens de marca, apresenta um estilo 
de saxofone original que, embora não reúna o consenso dos meios mais ortodoxos 
do jazz, conseguiu atrair sobre esta música muitos outros apreciadores. O público, 
situado nas franjas do jazz, vai expandir os seus horizontes, alargando-se o número 
de pessoas que vai passar a interessar-se, desta maneira, pelo fenómeno jazzístico. 
A sua sonoridade caracteriza-se por um som largo e expressivo, exibindo um 
apurado sentido melódico e composicional, dotado de uma grande dinâmica onde 
desfilam todos os tipos de nuances.  
Com 60 anos, Jan Garbarek trabalha o seu som há quatro décadas. Já o endureceu e 
afiou, tal ferreiro japonês que, trabalhando o aço para fazer a sua espada de 
samurai, atinge o seu triunfo sem réplica e passa como um corte na mente do 
ouvinte. Há nesta procura uma implacabilidade rigorosa que não presta atenção aos 
que querem apenas celebrar o seu “bom som”. Embora a sua música tenha tido 
origem na improvisação livre dos anos 60 e início dos anos 70, rapidamente se virou 
para a arte da exploração musical e folclórica de outras culturas e, finalmente, para 
o folclore do seu próprio país, a Noruega. O seu “som orgânico” tem sido uma 
característica identificadora do Jan Garbarek Group. Neste quarteto, Garbarek é 
acompanhado pelos mesmos músicos de há muitos anos. A interacção do grupo faz-
se calmamente e sem sobressaltos. Conhecem-se e fazem música de um modo 
natural e, sempre que se reúnem para o momento mágico da sua concretização, 
executam-na com uma determinação e uma fé absolutas. 
 
www.garbarek.com 
www.myspace.com/jangarbarekecm 
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QUA 14 NOV | 22H00 

ORRIN EVANS QUINTET 
Orrin Evans Piano 
Darryl Hall Contrabaixo   
Stacy Dillard Saxofone 
Alex Sipiagin Trompete 
Donald Edwards Bateria 
 
ORRIN EVANS BIOGRAFIA 
Pianista, compositor e professor, Orrin Evans foi descrito pelo New York Times como 
sendo “um artista elegante com um leque impressionante de ideias,” uma qualidade 
que foi reconhecida pelo importante saxofonista Bobby Watson, que o convidou como 
piano chair no seu grupo, uma posição que durou 6 anos. Com Watson, Orrin Evans 
registou os trabalhos “Live and Learn” (Palmetto Records) e “Quite As It’s Kept” (Red 
Records) que inclui um tema original de Evans, “Looking In Your Eyes”. Nos últimos 
anos, tem participado na Charles Mingus Big Band. As digressões de Evans incluem 
diversos concertos ao lado de grandes músicos como o inovador Wallace Roney, 
Stefon Harris, Branford Marsalis, Common, Will Calhoun, Ralph Peterson, Sean 
Jones, Pharoah Sanders e Antonio Hart. No entanto, o seu maior prazer é tocar com 
a sua própria formação que já contou com a participação de vários músicos ilustres 
como Ralph Peterson, Sam Newsome, Ralph Bowen, Nasheet Waits (Jason Moran 
Trio), Reid Anderson (Bad Plus), John Swana, Tim Warfield e Duane Eubanks. Orrin 
Evans é também professor e crítico de música, orientando workshops, laboratórios e 
masterclasses por todo o mundo. 
 
www.imanirecords.com/orrin.html (Orrin Evans) 
www.myspace.com/orrinevans (Orrin Evans) 
www.myspace.com/alexsipiagin (Alex Sipiagin) 
http://donaldedwards.com (Donald Edwards) 
www.stacydillard.com (Stacy Dillard) 
www.dreamboxmedia.com/d.htm  (Darryl Hall) 
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QUI 15 NOV | 22H00 

THE JOHN SCOFIELD “REAL JAZZ” TRIO 
FEATURING STEVE SWALLOW E BILL STEWART & PHIL GRENADIER, EDDIE 
SALKIN, FRANK VACIN 
John Scofield Guitarra 
Steve Swallow Contrabaixo  
Bill Stewart Bateria  
Phil Grenadier Trompete e Flugelhorn 
Eddie Salkin Saxofone Tenor, Flauta e Clarinete Baixo 
Frank Vacin Saxofone Barítono e Clarinete Baixo 
 
JOHN SCOFIELD BIOGRAFIA 
John Scofield tem uma longa carreira. A sua passagem pelo grupo de Miles Davis, na 
década de 80, foi a que lhe deu maior visibilidade. Scofield nasceu em Ohio, em 
Dezembro de 1951, mas foi criado nos subúrbios de Connecticut. Começou a tocar 
guitarra com 11 anos de idade. Na altura, tinha como inspiração artistas conhecidos 
do rock, blues urbano e r&b. Um professor apresentou-o a Wes Montgomery, Jim 
Hall e Pat Martino que instigaram o seu amor pelo jazz para o resto da sua vida. O 
momento-chave na actividade musical de Scofield ocorreu em 1974 quando subiu ao 
palco do Carnegie Hall. Scofield suscitou rapidamente a atenção dos músicos de jazz, 
tendo recebido diversos convites no início da sua carreira, para participar em 
gravações com figuras históricas como Chet Baker, Gerry Mulligan ou Charles 
Mingus. A par dessas colaborações também não rejeitava propostas de trabalho na 
área da música de fusão, desde logo outro dos seus pólos de interesse. Assim, 
durante cerca de dois anos (1974-1976), permaneceu na Billy Cobham George Duke 
Band, uma formação que desenvolvia ideias musicais na órbita da estética eléctrica 
de Miles Davis. O próprio Scofield viria a ser escolhido pelo mítico trompetista no 
início dos anos oitenta (1983-1987), tendo participado em três dos seus trabalhos. 
Se John Scofield já era conhecido num meio musical mais restrito, esta colaboração 
com Miles Davis viria a conceder-lhe definitivamente o reconhecimento das 
qualidades como solista que, de facto, possui. As suas gravações incluem ainda 
colaborações com Pat Metheny, Medeski, Martin & Wood, Bill Frisell, Government 
Mule e Joe Lovano. Mais recentemente Scofield assinou com a Verve e os seus discos 
têm sido elogiados pela crítica. É o caso de "En Route", ao lado do baterista Bill 
Stewart e do baixista Steve Swallow. Tocado com uma intensidade e sensibilidade de 
veteranos, é desnecessário dizer que o jazz conseguido é de altíssimo nível. Bill 
Stewart e Steve Swallow são velhos parceiros de Scofield desde a década de 80. As 
sinergias e habilidades do trio esvaziam as possibilidades e impossibilidades de cada 
linha de baixo, das tonalidades, dos acordes da guitarra, das directrizes percussivas. 
Enfim, em jogo um triângulo de excelentes músicos que agora se faz acompanhar 
por uma secção de sopros que irá alargar as concepções harmónicas da música 
praticada.  
 
www.johnscofield.com 
www.myspace.com/officialjohnscofield 
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SEX 16 NOV | 18H00 

BIG BAND ESMAE CONDUZIDA POR ORRIN EVANS 
 
Depois de uma semana de workshop, os alunos da Escola Superior de Música e Artes 
do Espectáculo do Porto sobem ao palco do Centro Cultural Vila Flor para formarem 
uma big band conduzida por Orrin Evans e apresentarem um concerto especialmente 
pensado para o Guimarães Jazz. 
 
 
SEX 16 NOV | 22H00 

AHMAD JAMAL 
Ahmad Jamal Piano 
James Cammack Contrabaixo 
Idris Muhammad Bateria 
 
AHMAD JAMAL BIOGRAFIA 
Aos 77 anos, Ahmad Jamal é um dos maiores pianistas da história do jazz. De 
técnica magistral, possui um sentido de tempo e de utilização do espaço 
excepcionais. Aquele que Miles Davis elegeu, há mais de 50 anos, como o seu 
pianista favorito, figura ao lado de músicos como Duke Ellington, Thelonious Monk, 
Bill Evans e Count Basie. Como escreveu o crítico John Shand, a música de Jamal "é 
um constante teatro de surpresas (...). Torrentes de som surgem de repente, não se 
sabe de onde, e acabam por se transformar em meros tinidos nos confins agudos do 
teclado". 
Ahmad Jamal nasceu em 1930 em Pittsburgh, no estado norte-americano da 
Pensilvânia. Começou a sua carreira musical muito jovem: aos 11 anos já tocava 
profissionalmente e depois de completar os estudos na Westinghouse High School, 
integrou a orquestra do trompetista George Hudson. A sua carreira a solo começa 
em 1951 quando grava o disco “Poinciana”, considerado um clássico da discografia 
pianística e do cool jazz. Em 1994 recebeu o prémio “American Jazz Masters Award”, 
atribuído pela National Endowment for the Arts e, no mesmo ano, foi nomeado “Duke 
Ellington Fellow” na Yale University. Em 1970, fez a interpretação do tema principal 
da banda sonora do filme “MASH” e em 1995, duas canções retiradas do seu álbum 
de êxito, “But Not For Me”, foram incluídas na banda sonora do filme de Clint 
Eastwood, “As Pontes de Madison County”. O seu reaparecimento nos anos 90 deve-
se às qualidades e potencialidades artísticas que continuam inalteradas. Alguém 
reparou e acreditou que, aos 70 anos de idade, o seu talento ainda não se tinha 
esgotado. Ahmad Jamal é um músico exemplar no contexto do seu trio, inspirando 
os outros instrumentistas a ultrapassarem os seus próprios limites. O público 
reconhece a capacidade de Jamal sobre o teclado, com o seu movimento rítmico 
carismático e os seus solos inventivos e ousados que contam sempre uma história.  
 
www.ahmadjamal.net 
www.myspace.com/ahmadjmal 
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SÁB 17 NOV | 18H00 

TOAP COLECTIVO 
Matt Renzi Saxofone Tenor, Clarinete 
Jacob Sacks Piano 
Bernardo Moreira Contrabaixo 
André Sousa Machado Bateria 
 
A parceria com a editora “Tone of a Pitch Records”, iniciada no festival do ano 
passado e da qual resultou o lançamento do CD “T.O.A.P. Colectivo Volume I”, 
prossegue na edição 2007 do Guimarães Jazz. Recorda-se que a “Tone of a Pitch 
Records” tem desenvolvido uma intensa actividade na gravação e edição de 
trabalhos de músicos em ascensão na área do jazz. Com um catálogo composto 
maioritariamente por muitos dos mais criativos músicos de jazz nacionais, mas 
também por alguns (cada vez mais…) músicos internacionais, a T.O.A.P. é um 
modelo de independência artística, alheia a condicionantes comerciais que trabalha 
directamente com os músicos e através dos músicos. Em 2006, o Guimarães Jazz 
propôs à editora a preparação de um projecto especial, para ser apresentado no 
festival. Esse projecto teria que ser uma representação da estética e da filosofia da 
editora e, por essa razão, ficou estabelecido que o concerto seria uma espécie de 
reunião de vários artistas que iriam preparar algo de único para o evento. Nasceu 
assim o primeiro T.O.A.P. Colectivo. Todos os músicos envolvidos no projecto 
escreveram música nova e foi realizada uma gravação de um CD que foi apresentado 
e interpretado na noite do concerto. Na edição deste ano, deseja-se continuar esta 
parceria com a editora e encontrar outras formas de ir mais longe nos objectivos. 
Assim, foram convidados quatro músicos que vão subir ao palco do CCVF para 
gravar, ao vivo, no Guimarães Jazz 2007, o CD “T.O.A.P. Colectivo Volume II”.  
 
www.toapmusic.com 
www.mattrenzi.com 
www.myspace.com/jacobsacks 
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SÁB 17 NOV | 22H00 

CHARLES TOLLIVER BIG BAND 
Charles Tolliver Trompete 
Craig Handy Saxofone Alto  
Todd Bashore Saxofone Alto  
Bill Saxton Saxofone Tenor 
Billy Harper Saxofone Tenor 
Howard Johnson Saxofone Barítono 
Jason Jackson Trombone 
Joe Fiedler Trombone 
Stafford Hunter Trombone 
Aaron Johnson Trombone 
Chris Albert Trompete 
Freddie Hendrix Trompete 
Keyon Harrold Trompete 
David Weiss Trompete 
Kirk Lightsey Piano 
Dwayne Burno Baixo 
Gene Jackson Bateria  
 
CHARLES TOLLIVER BIOGRAFIA 
O Guimarães Jazz 2007 termina com o concerto da Charles Tolliver Big Band que se 
apresenta, pela primeira vez, em Portugal. 
Charles Tolliver é um talento notável – totalmente autodidacta – que ganhou uma 
reputação ilustre como trompetista, líder de banda, compositor, arranjador e 
professor. Natural da cidade de Jacksonville, na Florida, onde nasceu em 1942, a sua 
carreira começou aos 8 anos de idade quando a sua avó lhe ofereceu o seu primeiro 
instrumento musical, uma corneta. Fazendo a sua estreia artística ao lado do 
lendário saxofonista Jackie McLean na editora Blue Note em 1964, Charles Tolliver já 
gravou e actuou com Roy Haynes, Horace Silver, McCoy Tyner, Sonny Rollins, 
Booker Ervin, Gerald Wilson Orchestra, Oliver Nelson, Roy Ayers, Art Blakey e os 
Jazz Messengers, Max Roach, entre outros. Em 1968 foi galardoado com o prémio 
“Critic’s Choice” da revista Downbeat. Charles Tolliver é um artista brilhante, capaz 
de interpretar qualquer ritmo ou emoção. Caracterizada por um sentido muito forte 
da tradição, a interpretação de Charles Tolliver destaca-se pelo seu brilho, invenção, 
calor melódico e mesmo pela sua agudeza. As suas composições e improvisações 
mostram uma capacidade de mestre. No disco de estreia na editora Blue Note, “With 
Love”, Charles Tolliver Big Band mostra os seus temas extraordinários para 
orquestra, mantendo a interpretação sui generis de trompete. Para a gravação, foi 
convidado um conjunto de solistas de elevado nível que utilizam os recursos musicais 
necessários à visão de Tolliver, numa verdadeira actuação cheia de espírito e de 
bravura.  
 
www.charlestolliver.com 
www.myspace.com/charlestolliverbigband 
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08, 09, 10, 15, 16 E 17 NOV | 24H00 

JAM SESSIONS 
ORRIN EVANS, DARRYL HALL, STACY DILLARD, ALEX SIPIAGIN, DONALD 
EDWARDS 
 
As Jam Sessions têm assumido um importante papel na divulgação do lado mais 
espontâneo do jazz e da improvisação no Guimarães Jazz. A qualidade dos 
instrumentistas que nelas têm participado acrescentou ao programa do festival um 
elemento artístico diferente, permitindo contactos, encontros e experiências com 
audiências cada vez mais heterogéneas que têm manifestado o seu interesse por 
este género de abordagem. Apresentando-se como uma das múltiplas faces do 
Guimarães Jazz, pretende-se desta forma incentivar a interacção entre todas as 
pessoas que se interessam pelo jazz, fomentando-se a possibilidade de se reunirem 
público e músicos. Estas sessões começam a ter uma história cada vez mais 
importante no contexto do festival com concertos que se prolongam pela noite 
dentro. Estes acontecimentos são muitas vezes momentos espontâneos de 
improvisação que conferem ao festival uma das suas facetas identificadoras. As Jam 
Sessions do Guimarães Jazz são um acto festivo que representam, um imprescindível 
ponto de ritualização musical. 
 
Este ano as Jams estão a cargo de um grupo de cinco músicos formado por Orrin 
Evans, Darryl Hall, Stacey Dillard, Alex Sipiagin e Donald Edwards, um conjunto de 
músicos de Filadélfia com uma carreira importante no contexto do jazz. 
 
Orrin Evans Piano 
Pianista, compositor e professor, Orrin Evans foi descrito pelo jornal New York Times 
como “um artista elegante com um leque impressionante de ideias,” uma qualidade 
que foi reconhecida pelo importante saxofonista Bobby Watson que o convidou como 
piano chair para o seu grupo, uma posição que durou 6 anos. Nos últimos anos, tem 
tocado com a Charles Mingus Big Band. As digressões de Evans incluem diversas 
actuações ao lado de inúmeros talentos musicais.  
 
Donald Edwards Bateria 
Donald Edwards tem tocado, desde o início da sua carreira, com muitos dos grandes 
nomes do mundo do jazz. Depois de vencer o Prémio de Composição do Louisiana 
Arts Ambassador, em 1994, Edwards tornou-se um dos bateristas mais solicitados na 
cena musical de Nova Orleães. Edwards tem duas gravações como líder e está 
envolvido na produção de vários trabalhos.  
 
Alex Sipiagin Trompete 
Alex Sipiagin nasceu em Yaroslavl, uma pequena cidade a 225 km de Moscovo, mas 
após ter ganho o primeiro lugar na Competição de Jovens Músicos de Jazz, em 
Rostov, decidiu seguir a sua carreira em Nova Iorque. Já integrou diversas 
formações entre as quais se destacam a Gil Goldstein’s Zebra Coast Orchestra, 
George Gruntz Concert Jazz Band, Mingus Big Band, Mingus Dynasty, Mingus 
Orchestra, Dave Holland Big Band... 
 
Stacy Dillard Saxofone 
Jovem saxofonista e compositor, Stacy Dillard foi considerado por Ben Ratliff (crítico 
do New York Times) “uma séria promessa”. Dillard já tocou ao lado de Winard 
Harper, Cindy Blackman, Lenny White, Norman Simmons, Frank Lacy, Wycliffe 
Gordon, Eric Reed, Roy Hargrove, Stephon Harris, Ernestine Anderson, Terrell 
Stafford, Herlin Riley, John Hicks, Frank Wess, Mulgrew Miller, Clark Terry, Victor 
Lewis, Steve Wilson, Johnny O'neal, Antonio Hart, Russell Malone, Lewis Nash, Mark 
Whitfield, the Mingus Big Band, entre outros.  
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Darryl Hall Contrabaixo   
Vencedor do primeiro prémio do Thelonious Monk International Bass Competition, 
em 1995, – cujo júri era composto por Ron Carter, Charlie Haden, Percy Heath e 
Christian McBride – Darryl Hall já actuou em digressões por todo o mundo ao lado de 
nomes como Geri Allen, Regina Carter, Ravi Coltrane, Mulgrew Miller, Hank Jones, 
Tom Harrell, James Williams, Howard Johnson, Teodross Avery, Robert Glasper e 
Christian McBride, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTOS 
CENTRO CULTURAL VILA FLOR 
Av. D. Afonso Henriques, 701 
4810-431 Guimarães 
Telf. 253 424 700 
Fax. 253 424 710 
E-mail geral@aoficina.pt 
Website www.ccvf.pt 
 
 


