JAZZ NO PALÁCIO
O Jazz no Palácio está de volta ao Verão em Tavira, com uma programação que irá deliciar os
amantes deste estilo de música. O Parque e o Pátio do Palácio da Galeria acolhem os
concertos de Maria João e Mário Laginha, no dia 19 de julho, Carlos Bica & Azul com Frank
Möbus e Jim Black no dia 26 de julho, e os Kolme com Ruben Alves, Carlos Miguel e Miguel
Amado, no dia 27 de julho.
Maria João e Mário Laginha “Iridescente”
19 de julho, 22h00
Coprodução Câmara Municipal de Tavira, Associação Baixa de Tavira e ONC-produções
culturais
Surgido de um convite institucional, “Iridescente” é o novo trabalho de Maria João e Mário
Laginha, construído ao longo de mais de duas décadas de colaboração. Cada novo disco de
Maria João e Mário Laginha cria sempre uma grande expectativa. Basta percorrer rapidamente
a discografia da dupla: “Danças”, “Fábula” e “Cor”, “Lobos, Raposas e Coiotes”, Chorinho Feliz”
e “Mumadji”, até aos mais recentes “Undercovers” , “Tralha” e “Chocolate”.”
Maria João - Voz | Mário Laginha – Piano | João Frade – Acordeão | Alexandre Frazão –
Bateria e percussão
Carlos Bica & AZUL com Frank Möbus e Jim Black
26 de julho, 22h00
"Things About" é o título do mais recente álbum de Carlos Bica e do seu trio AZUL, editado em
Outubro de 2012.
Quando se pede a um especialista que indique um nome de um músico português na área do
jazz e música improvisada a resposta dada é muitas vezes… Carlos Bica.
Passados 15 anos da edição do primeiro álbum, Bica volta a reunir em estúdio os seus
companheiros de longa data para gravar aquele que será o quinto álbum deste trio, que
mantém intacta a formação original, numa empatia rara que tem contribuído para o
reconhecimento internacional de Carlos Bica.
Kolme com Ruben Alves, Carlos Miguel e Miguel Amado
27 de julho, 22h00
A formação piano + contrabaixo + bateria é provavelmente a mais marcante na história do jazz
pos-bebop.
Com o legado deixado pelos trios de Bill Evans, Keith Jarret e mais recentemente Brad
Mehldau a importância desta formação é incontornável.
KOLME é uma nova perspetiva do trio conduzido pelo piano.
Com influências recebidas de várias áreas musicais, devido ao percurso multifacetado dos três
músicos.
O repertório é composto quase exclusivamente por temas originais.

Os bilhetes estão à venda, na receção da Câmara Municipal, entre as 9h00 e as 12h30 e as
14h00 e as 17h30 e no local, uma hora antes do concerto.
O bilhete para o concerto “Maria João e Mário Laginha” tem um valor de €10,00 e os restantes
€5,00.
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