
Quinta, 10 de Julho

21:35 Fórum Municipal Luísa Todi 
JoÃo Paulo / RiCaRdo diaS / PeteR ePStein
João Paulo, piano / Ricardo Dias, acordeão / Peter Epstein, saxofone alto

23:30 Sociedade Musical Capricho Setubalense
oRQueStRa JaZZ huManitÁRia
dirigida por Claus Nymark

Sexta, 11 de Julho

21:30 Fórum Municipal Luísa Todi 
BeRnaRdo SaSSetti 
Bernardo Sassetti, piano solo

23:30 Sociedade Musical Capricho Setubalense 
diGGin’ tRio
Alípio C. Neto, saxofones / Gil Gonçalves, tuba / André Mota, bateria

SÁBado, 12 de Julho

21:35 Fórum Municipal Luísa Todi 
JÚlio ReSende 4teto 
Júlio Resende, piano / Daniel Vieira, saxofones e clarinete / João Custódio, contrabaixo / João Rijo, bateria

23:30 Sociedade Musical Capricho Setubalense
Zuulnation
André Barbosa, saxofones / Fernando Marques, guitarras / Mário Oliveira, teclados /Ricardo Vieira, baixo / 
Emanuel Floria, bateria

RendeZvouS
feStival JaZZ SetÚBal
10~11~12 Julho 2008



fiCha tÉCniCa

oRGaniZaÇÃo

World Community of People [www.worldcommunityofpeople.pt.vu]

[www.rendezvousfestivaljazz.wordpress.com]

diReCÇÃo GeRal

Pedro Baliza [pedrobaliza.wcp@gmail.com]

João Alves [joaoalves.wcp@gmail.com]

diReCÇÃo aRtÍStiCa

Pedro Costa

Pedro Baliza [pedrobaliza.wcp@gmail.com]

PRoduÇÃo

Ana Baliza [baliza.ana@gmail.com]

André Ferreira [andreteixeirapferreira@gmail.com]

Gustavo Andrade [gustavo.m.andrade@gmail.com]

João Alves [joaoalves.wcp@gmail.com]

João Miranda [perlepumpa@gmail.com]

Pedro Pereira [pedropereira.wcp@gmail.com]

Pedro Baliza [pedrobaliza.wcp@gmail.com]

Sérgio Gabriel 

Direcção da Sociedade Musical Capricho Setubalense

afteR-houRS

Sociedade Musical Capricho Setubalense

World Community of People [www.worldcommunityofpeople.pt.vu]

WeBdeSiGn

Sérgio Azevedo [srgazevedo@gmail.com]

PRoJeCto GRÁfiCo

Ana Baliza [baliza.ana@gmail.com]

SPot RÁdio

Margarida Mendes (Voz) [auroreboreal@gmail.com]

Rute Correia (Rádio Zero) [a.rutecorreia@gmail.com]

SoM & vÍdeo

Lourisom

Sérgio Azevedo [etic_]

Gonçalo Proença [etic_]

Bruno Sopa [etic_]

André Mendonça [etic_]

Augusto Crespo [etic_]

João Santos [etic_]

Jorge Pedro [etic_]

José Abreu [etic_]
José Simões [etic_]

Rui Dias [etic_]

!

a World Community of People gostaria também de fazer agradecimentos especiais às seguintes pessoas / entidades: 

Experimentáculo, Pedro Costa, Ilídio Nunes e todos os que da Trem Azul nos apoiaram, Câmara Municipal de Setúbal e respectivo Gabinete da Juventude 

(em especial à Srª. Presidente Dra. Maria das Dores Meira e Dra. Ana Carvalho), Sociedade Musical Capricho Setubalense (em especial a Sérgio Gabriel 

e a todos os que nos têm ajudado esforçadamente nesta primeira edição), à Dra. Emília Baliza e Engº. José Manuel Baliza, a Eva Gonçalves, a Edmund 

Cook, à Rádio Europa (em especial à Dra. Antonieta Lopes da Costa e à Dra. Natália Alves), a Margarida Mendes, Rute Correia (Rádio Zero), à Gráfica 

Projecção (em especial a Álvaro Castro), a João Pedro Rocha Santos e à Jazz.pt e Jazz ao Centro Clube, dois organismos dinamizadores do jazz em 

Portugal, e a todos aqueles que nos ajudaram publicando as nossas primeiras notícias, através do simples reenvio de e-mails, que nos permitiram afixar 

cartazes nos seus estabelecimentos, nos deram feedbacks ou de quem por lastimável falha de memória nos esquecemos.

A todos, obrigado.

BloGueS PaRCeiRoS

all that Jazz http://coiso.wordpress.com/

improvisos ao Sul  http://improvisosaosul.weblog.com.pt/

JaCC – Jazz ao Centro Clube  http://www.jacc.pt/

Jazza-me Muito... http://jazza-memuito.blogs.sapo.pt/

Jazz no País do improviso!  http://jnpdi.blogspot.com/

JazzPortugal.ua.pt http://www.jazzportugal.ua.pt/web/home.asp?lg=pt

Jazzteca http://ajazzteca.blogspot.com/

o Sítio do Jazz http://o_sitio_do_jazz.blogs.sapo.pt/

office lounging http://officelounging.blogspot.com/

Riffs & Strides http://riffsstrides.blogspot.com/

trem azul – Jazz Store http://tremazul.wordpress.com/



WoRld CoMMunitY of PeoPle 
oRGaniZaÇÃo e PRoduÇÃo indePendente

world.community.of.people@gmail.com
www.worldcommunityofpeople.pt.vu
www.myspace.com/worldcommunityofpeople

Associação cultural nascida no final de 2007 e sedeada em Lisboa, por motivos profissionais, mas com um espectro 
de acção considerável na cidade de Setúbal, por força desta ser a cidade natal da maioria dos associados, a World 
Community of People apresenta-se já como parte activa na organização de eventos, um pouco por todo o País, 
encontrando-se presentemente a desenvolver vários acontecimentos.

Partindo dos tradicionais valores de comunidade, entre os quais destacamos um sentimento de partilha e identificação 
mútua com um objectivo, a World Community of People, tenta transpor esses mesmos princípios para um espaço 
(geográfico) e para um número de pessoas que tenderá a ser exponencialmente maior.

Assim, definimos como objectivo a organização de acontecimentos em torno de um mesmo evento, o qual pode 
assumir diversas formas e anexar vários conceitos, reunindo um grupo ou comunidade de pessoas, também estas de 
natureza heterogénea (público), procurando sempre a criação de uma memória comum do acontecimento, miticamente 
perpetuado.

Assiste-se, assim, a uma interacção intensa entre quem organiza e quem participa, incluindo performers e público. 
A experiência é elevada a uma posição de destaque na mnemónica do acontecimento e de todos os intervenientes.

Tendo, então, por base, um conceito de recuperação da cultura musical na área de Setúbal, a organização procurou 
desenvolver um projecto neste sentido, capaz de cumprir esse mesmo objectivo e, ao mesmo tempo, colocar Setúbal 
no conjunto restrito de localidades que desenvolvem projectos de semelhante qualidade.

Numa altura em que a zona sofre um desenvolvimento acelerado, devido à requalificação da zona ribeirinha da cidade, 
desenvolvida no âmbito do programa Polis, e à construção do complexo turístico de Tróia, vemos este evento como 
a mais séria possibilidade de anexar o dístico de cidade cultural a esta noção de lazer, à qual Setúbal começa a estar 
intrinsecamente ligada, apartando-se do estereótipo de cidade de interesse turístico, para se tornar numa cidade turística 
de interesse cultural.
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RendeZvouS | feStival JaZZ SetÚBal ~ 10 ~11~12 Julho 08
fórum Municipal luísa todi & Sociedade Musical Capricho Setubalense

www.rendezvousfestivaljazz.wordpress.com ( notícias e actualizações)

O RendezVous | Festival Jazz Setúbal acontece nos dias 10, 11 e 12 de Julho de 2008, na cidade de Setúbal.
O palco principal terá lugar no Fórum Municipal Luísa Todi (Av. Luísa Todi) e os after hours na Sociedade Musical 
Capricho Setubalense (ao Largo da Misericórdia, anexa à Av. Luísa Todi).

Partindo de um conceito de recuperação da cultura musical na área de Setúbal, a organização, composta na sua 
maioria de pessoas naturais da cidade, procurou desenvolver um projecto neste sentido, capaz de cumprir esse 
mesmo objectivo e, ao mesmo tempo, colocar Setúbal no conjunto restrito de localidades que desenvolvem projectos 
de semelhante qualidade, projectando um evento que permita abrir as portas da cidade a grandes nomes do jazz e da 
música nacional e internacional.

Gerando uma retrospectiva do jazz desde o Festival de Jazz Contemporâneo de Setúbal em 1979, último evento 
do género, a organização desenvolveu um projecto curatorial e de produção, no qual procurou integrar os principais 
elementos descritivos da evolução deste estilo musical, entre os quais o piano surge como elemento presente no 
trabalho de artistas que projectaram nacional e internacionalmente a música portuguesa desenvolvida neste âmbito.

Neste sentido, o cartaz foi construído de forma a permitir uma viagem pela integração da música portuguesa tradicional, 
no que é a música moderna de eleição, com pendor jazzístico, algo que nos é permitido de forma excepcional pelo 
trio João Paulo “Nascer”. Um projecto composto por João Paulo, que lidera no piano, por Ricardo Dias, que integra o 
acordeão, elemento presente em fases históricas da música portuguesa e cuja sonoridade permite a transmissão do 
que são as músicas tradicionais portuguesas, e o norte-americano Peter Epstein, saxofonista exímio, cuja deambulação 
permite incutir às músicas a alma que as caracteriza enquanto música popular.

Ao mesmo tempo, mas de forma bem diferente, introduziu-se um elemento no cartaz que permitisse analisar a evolução 
da música nacional e termos de jazz e música clássica, que aqui nos é apresentada pela actuação de Bernardo Sassetti, 
talentoso pianista, considerado por muitos o expoente máximo do jazz nacional tocado em piano. Através de um 
concerto de carácter intimista, acústico, convidativo a uma participação intelectual e envolvência directa do espectador 
nesta mesma reflexão, efectuada através de uma pequena viagem pelo que foi, tem sido e é o trabalho deste músico, 
que se apresenta consecutivamente na vanguarda do jazz nacional, de forma a permitir uma ponte entre o que foi e é, 
e quais os caminhos que poderá tomar este estilo musical, a nível de evolução nacional.

Por fim, encerra-se o festival com uma vertente daquilo que poderá ser o jazz nacional tocado em piano, opção 
puramente de ordem curatorial, que pretende ser uma amostra de uma das muitas possibilidades de evolução deste 
estilo musical. Tal, é conseguido através da actuação de Júlio Resende 4teto, composto por Júlio Resende, piano, 
Daniel Vieira, saxofones e clarinete, João Custódio, contrabaixo, e João Rijo, bateria, cuja vitalidade e envolvência, e cuja 
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relação com o jazz revela uma nova forma de pensar, fruto da evolução musical descrita nos concertos prévios, e cujo 
trabalho deixa em aberto um caminho a percorrer.

Quanto aos after-hours, estes foram também alvo de um processo de escolha, com critérios bem definidos, onde 
se procurou criar um ambiente de descontracção e casualidade, obtidos através da presença da Orquestra Jazz 
Humanitária e dos Diggin’ Trio, bem como um insight pelo que se faz pela música ambiente / jazz / electrónica em 
Portugal, patente na teatral e ponderada actuação dos ZuulNation.

Integrando este projecto no âmbito da recuperação cultural da cidade de Setúbal, referida acima, a World Community 
of People procurou também desenvolver uma comunicação através do espaço, fazendo uma ponte entre a sala de 
espectáculos mais antiga da cidade – a Sociedade Musical Capricho Setubalense, onde terão lugar os after-hours, e 
cujos 140 anos de existência permitem ir longe no que foi a música em Setúbal nos finais do século XIX e restabelecer 
o ambiente de descontracção e profunda relação com a música que durante muitos anos caracterizou esta sala de 
espectáculos – e a realidade e futuro da música e dos espectáculos na cidade, através da utilização do Fórum Municipal 
Luísa Todi, palco inaugurado nos anos 60, e cuja recuperação e reconversão será iniciada imediatamente após o 
RENDEZVOUS | FESTIVAL JAZZ SETÚBAL, lançando as bases para as exigências e realidades dos eventos culturais do 
séc. XXI.

Esta iniciativa, que pretende dar continuidade e periodicidade anual ao evento, procurará desenvolver mais iniciativas 
paralelas, que permitam uma maior ligação da cidade ao evento, e cuja realização, apesar de projectada, não foi 
conseguida nesta 1ª edição.
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RendeZvouS | feStival JaZZ SetÚBal
JoÃo Paulo / RiCaRdo diaS / PeteR ePStein 

10 JULHO – SETÚBAL – FÓRUM M. LUÍSA TODI – 21:35HS

 

“Nascer” é o projecto do pianista João Paulo, exímio istrumentista galardoado com alguns dos prémios mais distintos 
(como é o caso dos Prix Jacques Dupont, Prix d’Excellence e Prix de Perfeccionement, obtidos em Paris), que maior 
ligação tem às suas raízes na música portuguesa. Considerado um dos grandes segredos do jazz nacional, tem no 
ecletismo uma reconhecida virtude, colaborando frequentemente em projectos das mais variadas áreas musicais. 
Neste concerto, apresenta aquele que virá a ser o segundo álbum do grupo, sucessor do seu aclamado registo a solo 
«Memórias de Quem», acompanhado por Ricardo Dias (acordeão) e Peter Epstein (saxofone alto). Este ano, na 1ª edição 
do RENDEZVOUS | FESTIVAL JAZZ SETÚBAL, no Fórum Municipal Luísa Todi.

Site: http://www.oncproducoes.com/bios/joao_paulo.html

Bilhetes:

JoÃo Paulo “naSCeR”               10 Julho   

TRIBUNA 10€

PLATEIA 15€

PASSE 3 DIAS 35€
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RendeZvouS | feStival JaZZ SetÚBal
oRQueStRa JaZZ huManitÁRia 

10 JULHO – SETÚBAL – SOC. MUS. CAPRICHO SETUBALENSE – 23:30HS

 

Orquestra dirigida pelo reconhecido e talentoso Claus Nymark, esta reunião de pessoas promete surpreender pelo bom 
humor e descontracção que permite a quem assiste ao espectáculo.
Interpretando temas bem conhecidos de quem gosta de jazz e divertidos para quem não conhece, este grupo promete 
abrir de forma memorável aquele que vai ser o palco de excelência dos After-Hours da 1ª edição do RENDEZVOUS | 
FESTIVAL JAZZ SETÚBAL.

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3-Ao-SKLjZI

Bilhetes:

oJh afteR-houRS              10 Julho   

ENTRADA INCLUÍDA BILHETE DIÁRIO

ENTRADA SINGULAR 3,5€
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RendeZvouS | feStival JaZZ SetÚBal
BeRnaRdo SaSSetti 

11 JULHO – SETÚBAL – FÓRUM M. LUÍSA TODI – 21:35HS

 

Por muitos considerado o melhor pianista português, esteve integrado na United Nations Orchestra e no Quarteto 
Guy Barker, onde chegou a gravar acompanhado pela London Philarmonic Orchestra e com Sting. Tem tido um 
papel preponderante no cinema português, dedicando-se à composição de várias bandas sonoras. Em 2002, gravou 
‘Nocturno’, que viria a ser distinguido com o 1º prémio Carlos Paredes. Actualmente actua a solo, em trio com Carlos 
Barretto e Alexandre Frazão e em duo com Mário Laginha. Nesta 1ª edição do RENDEZVOUS | FESTIVAL JAZZ 
SETÚBAL, apresentará, a solo, uma retrospectiva da sua carreira, num concerto intimista a acontecer no Fórum 
Municipal Luísa Todi.

Site: http://www.oncproducoes.com/musicos/sassetti/index.html

Bilhetes:

BeRnaRdo SaSSeti               11 Julho   

TRIBUNA 10€

PLATEIA 15€

PASSE 3 DIAS 35€
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RendeZvouS | feStival JaZZ SetÚBal
diGGin’ tRio 

11 JULHO – SETÚBAL – SOC. MUS. CAPRICHO SETUBALENSE – 23:30HS

 

O saxofonista Alípio C. Neto apresenta neste trio uma nova série de composições originais e novas abordagens para 
novos “standards”. O Diggin’ Trio é um grupo que se caracteriza pela constante exploração e renovação do esprírito 
contrapontístico.
O diálogo melódico e o desenvolvimento de uma linguagem tímbrica entre os instrumentos assume um relevante 
destaque, permitindo que os músicos explorem intensamente um vasto acervo de referências rítmicas e melódicas 
que conduzem para surpreendentes propostas de composição e improvisação. O grupo traz nesta formação o tubista 
português Gil Gonçalves e o baterista português André Mota, os quais prometem assegurar uma noite de descontracção 
na Sociedade Musical Capricho Setubalense, naquele que será o After-Hours do segundo dia da 1ª edição do 
RENDEZVOUS | FESTIVAL JAZZ SETÚBAL.

Site: http://ricardo-freitas.blogspot.com/2006/09/alpio-carvalho-neto.html

Bilhetes:

diGGin’ tRio afteR-houRS              11 Julho   

ENTRADA INCLUÍDA BILHETE DIÁRIO

ENTRADA SINGULAR 3,5€
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RendeZvouS | feStival JaZZ SetÚBal
JÚlio ReSende 4teto

12 JULHO – SETÚBAL – FÓRUM M. LUÍSA TODI – 21:35HS

 

Depois de ter feito parte da 1ª Big Band Nacional da Juventude e do Ensemble do Hot Club, passou pelos EUA e 
por Paris. Em 2006 forma o Júlio Resende 4teto. No ano seguinte grava o seu primeiro disco, ‘Júlio Resende – Da 
Alma’, considerado pela conceituada revista Jazz.pt um dos melhores álbuns do ano. No seu histórico constam palcos 
pisados ao lado de músicos como Carlos Bica, Maria Viana, André Fernandes, Alexandre Frazão, Carlos Barreto, João 
Paulo Esteves da Silva, Matt Lester, Perico Sambeat. No Fórum Municipal Luísa Todi, o quarteto apresentará o disco 
‘Júlio Resende – Da Alma’, encerrando assim a primeira edição no palco principal do RENDEZVOUS | FESTIVAL JAZZ 
SETÚBAL.

Site: http://www.julioresende.com/
Myspace: http://www.myspace.com/julioresende

Bilhetes:

JÚlio ReSende 4teto 12 Julho   

TRIBUNA 10€

PLATEIA 15€

PASSE 3 DIAS 35€
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RendeZvouS | feStival JaZZ SetÚBal
Zuulnation 

12 JULHO – SETÚBAL – SOC. MUS. CAPRICHO SETUBALENSE – 23:30HS

 

Partindo de uma busca interior pelo verdadeiro ser de uma pessoa, os Zuul Nation iniciaram o seu projecto com o 
objectivo de criar música que pudesse exprimir os seus sentimentos, ideias e reflexões inconscientes sobre tudo o que 
os rodeia.
Por isso mesmo, cada concerto é único – porque não se sente o mesmo todos os dias, porque somos corpo para 
o nosso intelecto (a personagem “redonda” do Mundo) – sendo a formação da banda aberta a quem possa permitir 
transmitir uma maior sensação a quem assiste.
Presentemente, os Zuul Nation estão a gravar o seu primeiro cd nos Marduc Studios, com Marc Jung, o qual será 
apresentado no After-Hours da última noite da 1ª edição do RENDEZVOUS | FESTIVAL JAZZ SETÚBAL.

Site: http://palcoprincipal.clix.pt/zuulnation

Bilhetes:

Zuulnation afteR-houRS 12 Julho   

ENTRADA INCLUÍDA BILHETE DIÁRIO

ENTRADA SINGULAR 3,5€
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