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Locais de venda / box Office 

fundação calouste gulbenkian 
Av. de Berna, 45-A
Segunda a Sexta — das 10:00h às 19:00h 
Monday to Friday – 10:00am to 7:00pm

Sábados — das 10:00h às 17:30h  
e das 10:00h às 19:00h nos dias dos concertos 
Saturdays – 10:00am to  5:30pm 
and 10:00am to 7:00pm on concert days

Domingos — das 13:00h às 19:00h nos dias dos concertos 
Sundays — 1:00pm to 7:00pm on concert days

museu calouste gulbenkian / coleção moderna 
Rua Dr. Nicolau de Bettencourt 
Quarta a segunda — das 10:00h às 17:45h  
e uma hora antes dos concertos 
Wednesday to Monday  — 10:00am  to 5:45pm  
and one hour before concerts

Terça, 9 de Agosto, apenas uma hora antes do concerto 
Tuesday, August 9th, one hour before the evening concert

online 
gulbenkian.pt/jazzemagosto 
Os bilhetes podem ser levantados 24h após a compra nos  
locais e horários acima referidos  
Tickets can be picked up 24h later at  the Box Office  
times and places indicated above

Preços / Prices

marc Ribot   the Young Philadelphians + Lisbon string trio  (AAL) 
Paal Nilssen-Love   Large Unit (AAL)

tim berne   snakeoil  (AAL) 
Pulverize the sound  (AAL) 
Eve Risser   White Desert Orchestra  (AAL) 
Ava mendoza   Unnatural  Ways  (AAL) 
thomas de Pourquery   supersonic (AAL)

tetterapadequ  (AAL) 
Petite moutarde  (AAL) 
tuba & Drums Double Duo  (AAL) 
z-Country Paradise (AAL)

marc Ribot  solo

A 33.ª edição do festival Jazz em Agosto, coincidindo com o 60.º Aniversário da 
Fundação Calouste Gulbenkian, apresenta vinte eventos de 4 a 14 de Agosto: onze 
concertos no Anfiteatro ao Ar Livre, três concertos a solo, três filmes documentais, 
duas conversas sobre música e a apresentação de um livro na Sala Polivalente. 
Formações de diversas tendências da América do Norte e da Europa continuam a 
coabitar no festival, registando-se um foco sobre o jazz atual de França, com três 
significativas representações: Eve Risser | White Desert Orchestra em grande 
formação, Théo Ceccaldi | Petite Moutarde com envolvimento multimédia  
e Thomas de Pourquery | Supersonic dedicado à temática de Sun Ra. Ainda  
da Europa destaca-se o quinteto Z-Country Paradise, um grupo pan-europeu  
baseado em Berlim, cujo mentor Frank Gratkowski se apresentará também a solo.
O jazz americano no Jazz em Agosto deste ano revela a urgência de cinco 
representações: Marc Ribot no projeto The Young Philadelphians em quarteto  
+ Lisbon String Trio e em concerto solo com o filme Shadows Choose Their Horrors de 
Jennifer Reeves, a nova formação em Quinteto do projeto Snakeoil de Tim Berne  
e dois trios radicais: Pulverize The Sound com Peter Evans e Unnatural Ways,  
de Ava Mendoza.
De Portugal destaca-se uma associação inédita a ser estreada, Tuba and Drums 
Double Duo, bem como o quarteto italo-português Tettarepadequ com provas 
dadas. Evan Parker e David Toop oferecerão duas sessões do projeto Sharpen Your 
Needles conversando informalmente e apresentando aspetos seminais de música 
gravada. Três filmes documentais do catálogo RogueArt, do produtor Michel 
Dorbon, relevam o contrabaixista Peter Kowald e o projeto Electric Ascension do 
Rova Saxophone Quartet. O jornalista italiano Luca Vitali apresentará o seu recente 
livro sobre o jazz da Noruega, The Sound of North, que terá uma ilustração adequada 
na presença de Paal Nilssen-Love em concerto solo e com o seu Large Unit, 
encerrando o Jazz em Agosto 2016.

The 33rd edition of the festival Jazz em Agosto, coinciding with the 60th anniversary 
of the Calouste Gulbenkian Foundation, will present twenty events from the 4th to 
the 14th of August: eleven concerts in the open-air amphitheatre, three solo concerts, 
three documentary films, two conversations on music and a book presentation in the 
multi-purpose room. 
Groups of various styles from North America and Europe continue to share the festival stage, 
with a particular focus on current jazz in France with three important representatives: 
Eve Risser | White Desert Orchestra in a big band format, Théo Ceccaldi | Petite 
Moutarde with a multimedia component, and Thomas de Pourquery | Supersonic, 
dedicated to the theme of Sun Ra. Also notable from Europe, is the quintet Z-Country 
Paradise, a pan-european group based in Berlin, whose leader, Frank Gratkowski,  
will also perform solo. 
American jazz in Jazz em Agosto this year demonstrates its vitality with five representatives: 
Marc Ribot with the project The Young Philadelphians in a quartet + Lisbon String 
Trio, and in a solo performance with the film Shadows Choose Their Horrors by Jennifer 
Reeves, the new five-piece format of Tim Berne's group Snakeoil, and two radical trios: 
Pulverize The Sound with Peter Evans and Ava Mendoza's Unnatural Ways. 
Highlights from Portugal are an unprecedented association and world premiere of the  
Tuba and Drums Double Duo, as well as the tried and tested Italian-Portuguese quartet 
Tettarepadequ. Evan Parker and David Toop will present two sessions of the series 
Sharpen Your Needles, talking informally and presenting seminal aspects of recorded 
music. Three documentary from the recorded catalogue of RogueArt, by the producer 
Michel Dorbon, show the bassist Peter Kowald and the Electric Ascension project of the  
Rova Saxophone Quartet. The Italian journalist Luca Vitali will present his recent book 
about jazz in Norway, 'The Sound of The North' , and will have a fitting illustration  
in the person of Paal Nilssen-Love in a solo performance and with his Large Unit,  
closing Jazz em Agosto 2016.

Rui Neves  
diretor artístico / artistic director

6 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre 

Pulverize  
the sound (EUA)

Peter Evans  trompete / tim Dahl  baixo 
elétrico / mike Pride  bateria, percussão, 
glockenspiel

Partilhando composições e arranjos 
dos três músicos, Peter Evans, Tim 
Dahl e Mike Pride, o projeto Pulverize 
the Sound desafia a mais enciclopédica 
das catalogações na atitude 
exploratória empregue em cada tema. 
Vale tudo, da improvisação livre da 
música avant-garde a reminiscências 
jazz, pós-punk, noise ou thrash 
metal, tudo recombinado de uma 
forma improvável consonante com a 
história deste trio colaborativo sem 
um verdadeiro líder e que, desde 2010, 
se foi encontrando semanalmente 
numa sala em Brooklyn para ensaios 
durante a madrugada. É música com 
essa urgência fora de horas, demasiado 
selvagem para respeitar regras.

Sharing arrangements and compositions 
by three musicians, Peter Evans, Tim Dahl 
and Mike Pride, the Pulverize the Sound 
project challenges the most encyclopaedic 
of cataloguing in the exploratory attitude 
employed in each piece. Anything goes, 
from the free improvisation of avant-garde 
music to reminiscences of jazz, post-punk, 
noise or thrash metal, all recombined in 
an unlikely manner, as befits the history 
of this collaborative trio without an actual 
leader which, since 2010, can be found in 
a room in Brooklyn rehearsing every week 
until dawn. The music has this after-hours 
urgency, too untamed to obey rules.

7 Ago 18:30h — Sala Polivalente

sharpen Your 
Needles —  
David toop &  
Evan Parker in 
Conversation (2/2)

into the maelstrom —  
Free improvisation

Para mais informação consultar (6 Ago). 
For more information see (6 Aug).

7 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre

Eve Risser  
White Desert Orchestra (França)

Eve Risser  piano, composição / sylvaine 
Hélary flautas / Antonin-tri Hoang 
saxofone alto, clarinete / benjamin 
Dousteyssier saxofone  tenor & barítono 
sophie bernado fagote / Eivind 
Lonning trompete / Fidel Fourneyron 
trombone / Julien Desprez guitarra 
elétrica  e  acústica / Fanny Lasfargues 
baixo  elétrico / sylvain Darrifourcq 
bateria / Céline Grangey desenho  de  som

Durante o período de regência de 
Daniel Yvinec à frente da Orchestre 
National de Jazz (2009-2013), Eve 
Risser inscreveu o seu nome enquanto 
uma das mais estimulantes pianistas 
do jazz europeu contemporâneo. 
Aos poucos, foi depois enformando 
o coletivo White Desert, estreado em 
2015, veículo à medida da sua criação 
para um decateto e dois coros, uma 
das várias formações com que tem 
afirmado a sua marca de compositora 
e líder do solo à orquestra.

During the period in which Daniel Yvinec 
was head of the Orchestre National de Jazz 
(2009-2013), Eve Risser made her name 
as one of the most exciting pianists of 
contemporary European jazz. Gradually 
she then shaped the collective White 
Desert, which was launched in 2015. 
Custom-built for her, this tentet and two 
choirs is one of several ensembles that has 
confirmed  her brand of composer and 
orchestral lead soloist.

8 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre

tetterapadequ  
(Portugal  /  itália)

Daniele martini saxofone  tenor  
Giovanni Di Domenico piano 
Gonçalo Almeida contrabaixo  
João Lobo bateria

A bizarra designação desta formação 
composta por músicos portugueses e 
italianos corresponde a um anagrama 
de De Patter Quartet, homenagem ao 
clube de jazz em Haia em que os quatro 
tocaram repetidas vezes aquando do 
seu encontro original enquanto alunos 
do conservatório local. Música de uma 
imensa liberdade, oscilante entre  
o explosivo e o contemplativo, entre  
o melódico e o abstrato, sempre guiada 
por um inalienável compromisso com  
a improvisação.

The bizarre name of this group composed  
of Portuguese and Italian musicians,  
is an anagram of De Patter Quartet,  
the jazz club in The Hague where the four 
played on numerous occasions when 
they first met as students at the local 
conservatory. Immensely liberating 
music, oscillating between the explosive 
and the contemplative, between melodic 
and abstract, it is always guided by an 
unwavering commitment to improvisation.

4 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre 

marc Ribot  
& the Young Philadelphians  
+ Lisbon string trio (EUA, Portugal)

Jamaaladeen tacuma baixo  elétrico 
G. Calvin Weston bateria / Chris 
Cochrane guitarra  elétrica / marc 
Ribot guitarra  elétrica / João Andrade 
violino / bárbara Reis viola / mikhail 
shumov violoncelo

Figura de destaque no Jazz em Agosto 
2014, o guitarrista norte-americano 
Marc Ribot regressa agora com o 
projeto The Young Philadelphians, 
quarteto que se atira com idêntica 
sanha à herança punk-funk de Ornette 
Coleman (ao leme da banda Prime 
Time) e ao período áureo da soul de 
Filadélfia na década de 1970. Em cada 
atuação deste pulsante ensemble em 
que Ribot divide as guitarras com 
o vanguardista Chris Cochrane, o 
grupo faz-se acompanhar por um 
trio de cordas local. Um concerto de 
abertura vibrante e rigoroso nas suas 
referências.

A leading figure in Jazz em Agosto 2014, 
American guitarist Marc Ribot returns now 
with the project The Young Philadelphians, 
a quartet that throws itself with equal 
fury into the punk-funk legacy of Ornette 
Coleman (when heading the Prime 
Time band) and the golden age of the 
Philadelphia soul in the 1970s. In each 
performance of this pulsating ensemble 
in which Ribot shares the guitar with the 
avant-garde Chris Cochrane, the group  
is accompanied by a local string trio.  
An opening concert that is both vibrant  
and uncompromising in its references.

5 Ago 18:30h — Sala Polivalente

marc Ribot  (EUA)

Projeção do filme Shadows Choose 
Their Horrors de Jennifer Reeves 

marc Ribot guitarra elétrica

Nomeada em 2012 como um dos 
Melhores Cineastas com menos de  
50 anos pela publicação especializada 
Cinema Scope, Jennifer Reeves 
tem construído uma filmografia 
experimental que conduziu à 
encomenda de Shadows Choose Their 
Horrors para o Bard Music Festival. 
O filme inspirado pelos clássicos 
de terror do cinema mudo tem sido 
exibido nos últimos anos com a banda 
sonora em palco interpretada por 
Marc Ribot, pretexto para a viagem 
musical pela faceta mais obscura 
e desarranjada do guitarrista.

Nominated in 2012 as one of the Best 
Filmmakers under 50 by the trade 
publication Cinemascope, Jennifer Reeves 
has built an experimental filmography 
that led to the Shadows Choose Their 
Horrors being chosen for the Bard Music 
Festival. The film, inspired by the 
classic horror films of silent cinema, 
has been exhibited in recent years with 
the soundtrack performed live on stage 
by Marc Ribot, a pretext for a musical 
journey through the guitarist’s darker and 
more disturbing side.

12,00 €

 110,00 €

 7,50 €

20,00 €

15,00 €

5 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre 

tim berne 
snakeoil
tim berne  saxofone  alto / Oscar 
Noriega clarinete  e  clarinete baixo   
matt mitchell piano, eletrónica   
Ches smith bateria / Ryan Ferreira 
guitarra  acústica  e  elétrica

Há uma energia muito particular 
emanada das formações lideradas por 
Tim Berne. Snakeoil, iniciada em 2011 
pelo saxofonista na busca por uma 
instrumentação incomum, agrega um 
conjunto de jovens músicos seguindo 
a regra de Berne em recrutar “o tipo 
de músicos que nunca seria primeira 
escolha”, “que não obedecem muito 
bem a ordens ou que não se limitam 
às coisas óbvias”, explicou à revista 
Jazz Times. Desde a estreia pela ECM 
que o quarteto Snakeoil se tornou uma 
das mais celebradas formações do jazz 
atual – ampliado para quinteto com a 
entrada do guitarrista Ryan Ferreira 
– uma reunião explosiva de almas 
indomáveis.

A very special energy emanates from the 
ensembles led by Tim Berne. Snakeoil, 
started in 2011 by the saxophonist in a 
search for unusual instrumentation,  
brings together a set of young musicians 
chosen according to Berne’s rule in 
recruiting “the kind of people who 
wouldn’t be the first choice for something”, 
“who don’t obey orders very well, or don’t 
just do the obvious thing”, he explained to 
the magazine Jazz Times. Since their debut 
for ECM, the Snakeoil quartet has become 
one of the most celebrated ensembles in 
jazz today – expanding to a quintet with 
the addition of guitarist Ryan Ferreira – 
an explosive meeting of indomitable souls.

6 Ago 18:30h — Sala Polivalente

sharpen Your 
Needles —  
David toop &  
Evan Parker in 
Conversation (1/2)

Deep Listening to Extinct  
and Endangered musics

Tendo ocorrido no Cafe Oto de Londres, 
a partir de 2014, as primeiras quatro 
sessões da série Sharpen Your Needles, 
Evan Parker e David Toop continuam 
em Lisboa duas novas sessões sobre o 
mesmo mote: as músicas tradicionais 
do planeta que se vão perdendo e o 
turbilhão da nova música improvisada 
surgida nos anos 1960. Comunicadores 
consagrados, Parker e Toop elaboram 
discursos complementares enquanto 
selecionam exemplos áudio.

After starting out at the Cafe Oto in 
London, in 2014, with the first four 
sessions of the Sharpen Your Needles 
series, Evan Parker and David Toop 
continue in Lisbon with two new sessions 
on the same theme: the traditional music 
of the planet that is being lost and the 
maelstrom of new improvised music 
that emerged in the 1960s. Established 
communicators, Parker and Toop discuss 
associated topics while they select audio 
examples.

9 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre

Petite moutarde  (França) 

Com projeção de excertos de filmes 
de René Clair, marcel Duchamp  
e man Ray

théo Ceccaldi violino, viola, composição 
Alexandra Grimal saxofone  tenor, 
soprano, sopranino, voz /  ivan Gélugne 
contrabaixo / Florian satche bateria 
Jean-Pascal Retel vídeo /  Vincent 
bodin iluminação

Eleito músico revelação francês de 
2014 pela revista Jazz Magazine, 
o violinista e violista Théo Ceccaldi 
tem-se revelado um dos mais 
inventivos músicos da cena jazz 
europeia desde que, em 2010, formou 
o projeto Tricollectif. Acompanhado 
por Alexandra Grimal na liderança do 
quarteto Petite Moutarde, Ceccaldi 
encabeça uma desenfreada inquietude 
sonora, por vezes próxima ao jazz de 
câmara. No Jazz em Agosto, o grupo 
acompanhará filmes do surrealismo 
dos anos 1920 – um interesse particular 
do músico – realizados por René Clair, 
Marcel Duchamp e Man Ray.

Voted best new French musician in 2014 
by Jazz Magazine, the violinist and violist 
Théo Ceccaldi has proved to be one of the 
most inventive musicians of the European 
jazz scene since, in 2010, he formed the 
Tricollectif project. Accompanied by 
Alexandra Grimal in leading the Petite 
Moutarde quartet, Ceccaldi leads an 
unfettered, restless sound, sometimes 
closer to chamber jazz. During Jazz 
em Agosto, the group will accompany 
Surrealist films of the 1920s – a particular 
interest of the musician – directed by René 
Clair, Marcel Duchamp and Man Ray.

10 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre

tuba & Drums  
Double Duo  
(Portugal / Reino Unido)

sérgio Carolino tuba / Oren 
marshall tuba / mário Costa bateria  
Alexandre Frazão bateria

Dedicado a um pouco habitual 
instrumento de relevo em formações 
de jazz, Sérgio Carolino vem 
ensaiando há vários anos uma série 
de declinações de música para tuba e 
outros instrumentos (entre os quais 
o popular trio TGB) que atinge um 
novo zénite com este duplo duo – 
em estreia mundial e resultante de 
uma encomenda ao músico.  
O reportório visita tanto o jazz mais 
mainstream como a música clássica 
ou a improvisação mais desabrida, 
colocando uma tónica óbvia numa  
visão contemporânea e aventureira  
das extensas possibilidades da tuba  
no contexto do jazz.

Dedicated to an unusual lead instrument 
in jazz groups, Sérgio Carolino has, for 
several years, been rehearsing a series 
of musical arrangements for tuba and 
other instruments (including the popular 
trio TGB). This has reached a new zenith 
with this double duo – a worldwide 
debut and the result of a commission 
for the musician. The repertoire touches 
equally on more mainstream jazz, 
on classical music and on the most 
unbridled improvisation, placing an 
obvious emphasis on a contemporary 
and adventurous vision of the immense 
possibilities of the tuba in the jazz context.

11 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre

Ava mendoza  
Unnatural Ways (EUA)

Ava mendoza guitarra elétrica   
tim Dahl baixo elétrico 
sam Ospovat bateria

Blues, punk, psicadelismo e jazz  
em ebulição encontram-se de forma 
inesperada no trio comandado por 
Ava Mendoza. Após ter-se mudado de 
Oakland para Nova Iorque em 2013,  
o projeto principal da guitarrista seria 
reconfigurado com Tim Dahl e Max 
Jaffe, impulsionando todo o potencial 
de frenesi até níveis proibitivos.  
A intensidade e a originalidade 
presentes na música de Mendoza 
não demoraram a ser detetadas pelo 
exigente radar de John Zorn, que logo  
a puxou para o catálogo da Tzadik, 
editora pela qual publicará em 2016.

A melting pot of blues, punk, psychedelic 
and jazz is unexpectedly found in this 
trio led by Ava Mendoza. Having moved 
from Oakland to New York in 2013, the 
guitarist’s main project was reconfigured 
with Tim Dahl and Max Jaffe, propelling 
the full potential of frenzy to prohibitive 
levels. The intensity and originality 
present in Mendoza’s music was soon 
detected by the demanding radar of John 
Zorn, who immediately pulled her onto the 
Tzadik label, on which she will release an 
album in 2016.

12 Ago  21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre

z-Country Paradise 
(Alemanha / Finlândia / sérvia)

Jelena Kuljic voz / Frank Gratkowski 
saxofone alto, clarinete, clarinete baixo  
Kalle Kalima guitarra  elétrica / Oliver 
Potratz baixo  elétrico / Christian 
marien bateria

Z-Country Paradise é o paraíso sonhado 
por Frank Gratkowski e traduzido no 
desejo antigo de juntar uma banda 
com inequívoca inclinação para o 
rock. Durante anos, o saxofonista foi 
testando várias formações até se fixar 
no presente conjunto de músicos (com 
a presença nuclear da cantora Jelena 
Kuljic), coincidentes nesta forma 
endiabrada de promover o encontro 
entre música com uma pulsação 
vigorosa e a poesia de Jean-Arthur 
Rimbaud, Charles Simic e Gabriele 
Günther. Palavras e notas numa 
irresistível combustão sonora.

Z-Country Paradise is paradise dreamed 
up by Frank Gratkowski and translated by 
the ancient desire to form a band with an 
unequivocal inclination to rock. For years, 
the saxophonist experimented with several 
combinations until he settled on this group 
of musicians (with the core presence of the 
singer Jelena Kuljic), accomplices in this 
mischievous way of bringing music with 
a strong beat together with the poetry of 
Jean-Arthur Rimbaud, Charles Simic and 
Gabriele Günther. Words and notes in an 
irresistible combustion of sound.

13 Ago 18:30h — Sala Polivalente 

Paal Nilssen-Love 
(Noruega)

Paal Nilssen-Love bateria

Praticamente criado no interior de  
um clube de jazz gerido pelos pais,  
Paal Nilssen-Love cresceu a aprender  
com os músicos que por ali passavam 
todas as noites. Esse conhecimento 
acumulado faria dele, antes sequer 
de completar 30 anos, um dos mais 
requisitados músicos europeus, 
integrando as bandas Atomic, The 
Thing ou Peter Brötzmann Chicago 
Tentet, os trios de Sten Sandell e 
Frode Gjerstad, ou os duos com Mats 
Gustafsson e Ken Vandermark. Desde 
1999 tem também desenvolvido a sua 
linguagem a solo, cujo mais recente 
capítulo se intitula News from the  
Junk Yard.

Practically brought up inside a jazz club 
managed by his parents, Paal Nilssen-Love 
grew up learning from the musicians  
who appeared there every night.  
This accumulated knowledge made him, 
even before he reached 30, one of the most 
in-demand European musicians, as part  
of the bands Atomic, The Thing and the 
Peter Brötzmann Chicago Tentet, the trios  
of Sten Sandell and Frode Gjerstad, and  
as a two piece with Mats Gustafsson or  
Ken Vandermark. Since 1999 he has 
developed his own solo language which,  
in its most recent version, is entitled  
News from the Junk Yard.

13 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre 

thomas de 
Pourquery  
supersonic (França) 

thomas de Pourquery  direção, 
arranjos, saxofone  alto e soprano, voz  
Arnaud Roulin teclados, piano cp 70,  
voz / Franck Vaillant bateria, percussão, 
eletrónica, voz / Frederick Galiay 
baixo  elétrico, eletrónica, voz / Fabrice 
martinez trompete, fliscórnio, voz  
Johane myran  saxofone  barítono   
e  tenor, percussões, voz

Supersonic é o nome do Sexteto que 
o saxofonista Thomas de Pourquery 
montou em 2012 para homenagear 
a música do cósmico e visionário 
Sun Ra (a designação, aliás, remete 
diretamente para o seu reportório). 
O mote é dado pelas várias facetas 
estilísticas de Sun Ra, sublinhadas 
pelos arranjos escritos por Pourquery 
para uma banda fluente em jazz,  
eletro-rock ou drum’n’bass, possuidora 
de uma versatilidade sem fim. Com 
o objetivo de instalar o transe em 
cada um dos temas interpretados, 
Supersonic recupera a urgência da 
música de Ra, nessa sua sobreposição 
particular de passado e futuro.

Supersonic is the name of the Sextet that 
the saxophonist Thomas de Pourquery 
formed in 2012 in homage to the cosmic 
musician and visionary Sun Ra (in fact the 
name is a direct reference to his repertoire). 
The tone is set by Sun Ra’s various stylistic 
facets, accentuated by the arrangements 
written by Pourquery for a band fluent 
in jazz, electro-rock and drum’n’bass, 
and capable of endless versatility. With 
the aim of inducing a trance in every 
piece interpreted, Supersonic rediscovers 
the urgency of Ra’s music, in its special 
overlaying of past and future.
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Outros eventos  / Further Events

10 , 11 e 12 Ago 18:30h — Sala Polivalente

Filmes documentais do catálogo 
RogueArt, a editora convidada 
desta edição do Jazz em Agosto.

 
10 Ago  —  Off the Road   
laurence petit-jouvet, 2007 (72 min)

11 Ago  —  Chicago Improvisations  
laurence petit-jouvet, 2007 (83 min)

12 Ago  —  Electric Ascension Live at 
Guelph Jazz Festival, 2012 (69 min)

13 Ago  18:00h — Sala Polivalente 

Apresentação do livro com a 
presença do autor, Luca Vitali

Assinado pelo jornalista italiano 
Luca Vitali, The Sound of the North – 
Norway and the European Jazz Scene 
é um livro que investiga e documenta 
profusamente os últimos 50 anos da 
cena jazz escandinava, com um foco 
particular na música nascida 
na Noruega.

Penned by the Italian journalist Luca 
Vitali, The Sound of the North – Norway 
and the European Jazz Scene is a book 
that investigates and lavishly documents 
the last 50 years of the Scandinavian jazz 
scene, with a particular focus on music 
born in Norway.

14 Agosto 18:30h — Sala Polivalente

Frank Gratkowski 
(Alemanha)

Frank Gratkowski saxofone alto 
e clarinetes

Tendo estudado com lendas do jazz 
como Charlie Mariano, Sal Nistico 
e Steve Lacy, Frank Gratkowski vem 
espalhando o seu talento de saxofonista 
em variadíssimos projetos desde os 
anos 1990, entre os quais o seu trio 
com Dieter Manderscheid e Gerry 
Hemingway. Solista convidado de 
incontáveis formações internacionais, 
obteve rápido reconhecimento a 
solo, começando por sair vencedor 
do concurso Musik Kreativ com o seu 
primeiro programa. Esse percurso 
solitário está documentado nos dois 
volumes Artikulationen, dedicando-se 
nos últimos anos tanto ao clarinete-
baixo quanto ao processamento 
eletrónico do saxofone em concerto.

Having studied with legends of jazz such 
as Charlie Mariano, Sal Nistico and Steve 
Lacy, Frank Gratkowski has spread his 
talent as a saxophonist over the most 
varied projects since the 1990s, among 
which is his trio with Dieter Manderscheid 
and Gerry Hemingway. An invited soloist 
with countless international combos, he 
rapidly earned solo recognition, which 
began by winning the Musik Kreativ 
competition with his first programme. 
This solo career is documented in the two 
volumes of Artikulationen, and he has 
dedicated himself in recent years to both 
the bass clarinet and to the electronic 
treatment of the saxophone in concert.

14 Ago 21:30h — Anfiteatro ao Ar Livre

Paal Nilssen-Love  
Large Unit 
(Noruega/suécia/Finlândia/Dinamarca)

thomas Johansson trompete   
mats Äleklint  trombone / Julie 
Kjær  saxofone alto, flauta / Klaus 
Holm saxofone  alto  e  barítono  
Kristoffer Alberts saxofone  tenor 
e  alto / Per Åke Holmlander  tuba 
/ Ketil Gutvik guitarra  elétrica 
/ tommi Keranen eletrónica  
Paulinho bicolor percussão / Célio 
De Carvalho percussão / Jon Rune 
strøm contrabaixo  e  baixo  elétrico 
/ Christian meaas svendsen 
contrabaixo  e  baixo  elétrico 
 Andreas Wildhagen bateria  
e  percussão / Paal Nilssen-Love 
bateria  e  percussão / Christian 
Obermayer desenho  de  som

Na sua prolífera atividade, o baterista 
norueguês Paal Nilssen-Love tem 
integrado várias grandes formações 
às quais empresta o seu habitual 
inconformismo. Depois de uma 
experiência acumulada com o 
Peter Brötzmann Chicago Tentet, a 
Territory Band (de Ken Vandermark) 
e a Circulasione Totale Orchestra 
(dirigida por Frode Gjsertad), Nilssen-
Love criou em 2013 o seu Large 
Unit, formada por alguns dos mais 
promissores jovens talentos do jazz 
escandinavo. Música com um aguçado 
sentido de liberdade e de caminhos 
sempre imprevistos.

In his prolific career, the Norwegian 
drummer Paal Nilssen-Love has 
formed part of various large groups in 
which he has imprinted his customary 
unconventionality. After his accumulated 
experience with the Peter Brötzmann 
Chicago Tentet, the Territory Band (of Ken 
Vandermark) and the Circulasione Totale 
Orchestra (led by Frode Gjsertad), in 2013, 
Nilssen-Love created his own Large Unit, 
composed of some of the most promising 
young talents in scandinavian Jazz. Music 
with an acute sense of freedom, which 
always follows a path of improvisation.
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passe  anfiteatro  / amphitheater pass  

Válido para os concertos no Anfiteatro ao Ar Livre (AAL)  
Valid only  for Amphitheater  concerts (AAL)

eventos de entrada livre  / free admission events *

descontos / discounts 
50% — jovens até aos 25 anos / youngsters under 25 
20% — maiores de 65 anos / over 65 
Descontos não disponíveis na Internet / No discounts  online 
Descontos aplicáveis mediante apresentação de documento  comprovativo / 
Discounts available upon presentation of an ID

parceiros

apoios à divulgação

Paal Nilssen-Love  solo 
Frank Gratkowski  solo 
Filmes RogueArt 
sharpen Your Needles — David toop & Evan Parker em conversa 
Lançamento de livro “The Sound of the North”

* Entrada livre (sujeita à lotação da sala) mediante levantamento prévio no próprio dia 
a partir  das 17h30  /  free admission with the need for ticket pickup up from 5:30 pm

CANAL180.PT
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