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Tank!
A funky thing
I'm beggining to see the light
Doxy
Dream a little dream
L.O.V.E.
Brasiliance
Bourbon street jingling jolies
Tin tin deo
On the sunny side of the street
Tico tico
Mambo
Night and day
Songs of the Volga boatmen
Cry me a river
Tisket a tasket
Vestida de Kentê
The chicken
Domisol Sisters
Jesus Santandreu, saxòfon

Jove Big Band Sedajazz
Francisco Ángel Blanco "Latino", director.

«Des de la seua fundació el 1991 com a col·lectiu de músics independents al menut municipi valencià de Sedaví, Sedajazz ha recorregut un
llarg camí. Sedajazz s’ha viscut com a punt de trobada per a crear jazz,
un taller d’aprenentatge continu en què ens hem deixat cor i pell»
Francisco Ángel Blanco "Latino". Director musical. Sedajazz.
La Jove Big Band de Sedajazz és una nova formació que sorgeix després d’ampliar la Sedajazz Kid Band a un format de Big Band.
Vint-i-tres músics amb un objectiu molt clar: aprendre i enriquir-se
amb el repertori d’una Big Band.
Tant la nova Jove Big Band, com la Kids Band i la més jove, la Happy
Band, són l’ànima de Sedajazz. Aquestes formacions infantils naixen
de la inquietud del col·lectiu de músics de despertar l’amor a la
música i potenciar el talent des de la base educativa. Amb l’objectiu
de gaudir a través de l’aprenentatge, els i les joves d’aquestes formacions de Sedajazz han esdevingut un exemple a seguir.
En l’actualitat, Sedajazz s’ha convertit en una empresa de gestió musical que disposa d’una oferta de més de cent músics professionals
formats a través del contacte directe amb el millor jazz internacional.
Amb diferents presentacions – big band, ensemble, dixieland, orquestra, marching band, grups de corda, trios, quartets...-, el Col·lectiu de
Músics de Sedajazz ofereix la possibilitat de múltiples sonoritats i
espectacles molt diversos que els han dut a estar considerats, per
especialistes i públic aficionat, com una de les millors i més completes
agrupacions de músics de jazz del panorama europeu.
A més, l’oferta de Sedajazz també abasta l’organització integral d’esdeveniments musicals i formatius, tant des de la perspectiva organitzativa, com dels aspectes tècnics i promocionals.
Gràcies a l’esforç i la col·laboració de tot el seu elenc d’artistes, Sedajazz representa, per damunt de tot, una iniciativa cultural d’acostament a la música. Amb la creació de seminaris internacionals, cursos i
tallers de formació en els quals participen figures del jazz mundial, el
Col·lectiu posa de manifest el seu potencial pedagògic, avalat per
l’èxit obtingut i, també, pel reconeixement mediàtic i institucional.

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

