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Black coffee

Sonny Burke (1914-1980)

Lady sings the blues
Billie Holiday (1915-1997)

I wish I knew how
Billy Taylor (1921-2010)

Teach me tonight
Gene de Paul (1919-1988)

Never will I marry

Frank Henry Loesser (1910-1969)

Prove it on me

Ma Rainey (1882-1939)

St James infirmary
Irving Mills (1894-1985)

CAFÈ DE FEL

Key Day, veu
Letícia Marrades, poeta
Kontxi Lorente, piano

CAFÈ DE FEL
Cafè de Fel és un tàndem de poesia de vers lliure en valencià i música
jazz que investiga quin ha estat el paper de la dona dins d’aquest
gènere musical.
Com una mena d’investigació poètica, els estàndards de jazz dialoguen amb elements lírics de la poesia més beat i improvisada a la
valenciana per arribar a tot tipus de públic, acostant la història del
jazz i exposant la situació de les pioneres que van trencar els motlles i
transmutar els estereotips de gènere.
Per aquest menester, la virtuositat de tres dones amigues unides sota
aquest projecte performàtic a tres veus: el piano de la professora del
conservatori de València de jazz, Kontxi Lorente, el crit melòdic de Key
Day, Caudia Ferrández, cantant, psicòloga i pedagoga en música i
gènere, sumades a la dicció i poesia de Letícia Marrades, professora
de filosofia i escriptora ocasional.
Totes tres, des del 2015 han transitat d’Alacant a Castelló fent poemes
i contant les històries de la Billie Holiday, la Ma Raney, Miss Nina
Simone o la Bessi Smith, interpretant els seus temes i analitzant quina
ha estat la seua genealogia i quin lloc ocupen en la societat, realitzant
un exercici crític i autocrític, d’allò més pedagògic, ple de guanys
literaris i responent a una inquietud moral per analitzar i denunciar
les desigualtats, oferint una posada en escena a ritme de jazz, en clau
de dona i poesia.

24.06 Maria del Mar Bonet
Orquestra Filharmònica de la Universitat de València
Hilari Garcia, director
Bellver
25.06 La Remembrança
Venècia - Júpiter
26.06 Carles Santos
Cor de la Generalitat Valenciana
Dolors Ricart, directora
Cantúria cantada
27.06 València Baryton Project
28.06 Orfeó Universitari de València
Francesc Valldecabres, director
Orquestra Filharmònica de la Universitat de València
Beatriz Fernández, directora
29.06 Jorge Tabarés, piano
Homenatge a Alicia de Larrocha
30.06 Deu anys de Serenates: formació,
creaciò e innovació
01.07 Cafè de fel
Jazz i poesia
02.07 Jove Big Band Sedajazz
03.07 Orquestra de València
Ramón Tebar, director
Carmen sense paraules

