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Teatro Amazonas recebe 2ª edição do
Amazonas Jazz Day nesta terça-feira
(30)
Evento será realizado às 20h.
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30/04/2019 11h56 Atualizado há 2 anos

Programação contará com os artistas que integraram a primeira edição. — Foto: Divulgação

A segunda edição do Amazonas Jazz Day chega ao Teatro Amazonas nesta terça-feira (30) a partir
das 20h. O evento tem classificação livre e ingressos a partir de R$ 10 na bilheteria do Teatro.

O projeto foi idealizado pelos músicos Leonardo Pimentel (Amazonas Filarmônica) e
Régis Gontijo (Blues na Floresta) com o intuito de comemorar o Dia Internacional do
Jazz. Esta edição fará uma homenagem ao compositor e pianista Duke Ellington, um dos
maiores influenciadores do gênero e que completaria 120 anos no dia 29 de abril.
“O evento do ano passado nos surpreendeu, com casa cheia, levando em consideração
um evento de jazz. O público manauara gostou muito porque não tocamos só o jazz
tradicional, nós misturamos os elementos do nosso cotidiano amazônico, produzindo um
jazz mais moderno, com batidas de funk e rock, além de ritmos como marabaixo, gambá,
samba, partido alto etc. O povo manauara aprovou e esperamos repetir a dose”, explica
Pimentel.
A programação contará com os artistas que integraram a primeira edição, como
Humberto Amorim (vocal), Ítalo Jimenez (sax) e Marcelo Figueiredo (contrabaixo), além
da participação de artistas convidados que fazem parte do meio instrumental da cena
manauara.

Repertório
Uma das novidades da segunda edição será a versão jazzística do sucesso mundial “TicTic-Tac”, da Banda Carrapicho, com performance do percussionista Andrio Dias em um
vibrafone.
Também fará parte do repertório do espetáculo musical as canções Caravan (Duke Ellington); Take
the "A" Train (Duke Ellington); Partido Alto (Azymuth); Argumento (Adelson Santos); Satin Doll (Duke
Ellington); Esquema Novo ( J.T. Meireles); So What (Miles Davis); In a Sentimental Mood (Duke
Ellington); Sway (Luiz Demetrio/Pablo Beltran); He He Nigota (música dos índios tucanos); Do nothin'
till you hear from me (Duke Ellington); Soul Sauce (wachi-wara) (Dizzy Gilespie/Chano Pozo).

Ingressos
Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas com preços a R$ 50 (R$
25 meia) para o primeiro pavimento; R$ 30 (R$ 15 meia) para o segundo pavimento e R$
20 (R$ 10 meia) para o terceiro pavimento.

