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ESTRENA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

JAUME VILASECA QUARTET ESTRENEN 'JAZZNESIS' A CATARROJA. FOTO: L'INFORMATIU

El Jaume Vilaseca Quartet reinterpreta a
Genesis en clau de jazz
Aquest cap de setmana, el Teatre Auditori de Catarroja (TAC) Francisco Chirivella

sonarà a jazz. Serà el Jaume Vilaseca Quartet, una de les formacions de jazz més

reconegudes a nivell internacional, reinterpretant les cançons del grup britànic de

rock progressiu Genesis. El resultat, 'Jazznesis', s'escoltarà per primera vegada

en els escenaris valencians.

L'INFORMATIU. 23 abril 2010

Vota | Resultat 0 vots.

La cita és dissabte que ve, 24 d'abril, a les 22.00 hores, al TAC. La banda anglesa
Genesis ha estat una font inesgotable d'idees per al Jaume Vilaseca Quartet. En
les seues mans, hits de 1970 com Tresspass o The Lamb Lies Down On
Broadway, de 1974, renaixen amb ritmes i colors assentats sobre arrels
flamenques, africanes, llatines i brasileres.

En els seus anteriors treballs (Fotografies de 1999; Ací i allà, de 2002; i World
songs, de 2004), les composicions de Vilaseca conviden a una autèntica jam
session, que és comunicació en estat pur, un plantejament obert i improvisació.

Amb aquest concert, el TAC obri la programació de jazz, que espera continuar
oferint periòdicament per a donar cobertura així a les demandes dels afeccionats a
aquest estil musical, cada vegada més nombrosos entre la població valenciana.
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