Press release nº4
QUINTETO DE FILIPE VIEIRA DE FREITAS
Cais do Carvão
Sábado, 24 de julho, 21:30
Alexandre Andrade (trompete)
Francisco Andrade (sax tenor)
Filipe Vieira de Freitas (guitarra)
Ricardo Dias (contrabaixo)
Luís Caldeira (bateria)
Filipe Vieira de Freitas é um nome incontornável do jazz na nossa terra, um guitarrista
que, de forma crescente e continuada, tem vindo a evidenciar a capacidade de aliar
um notável apuramento técnico a uma crescente sensibilidade artística – factos que,
cada vez mais, deixam transparecer um verdadeiro “joie de jouer” em cada uma das
suas apresentações ao vivo.
Enquanto improvisador, o seu profundo conhecimento dos grandes mestres e das
grandes obras do jazz moderno terá sido determinante no desenvolvimento de uma
linguagem tão abrangente e multifacetada quanto solidamente enraizada nos mais
variados estilos e eras desta música.
Mas é também como compositor que este concerto no Funchal Summer Jazz nos dará
a conhecer os dotes musicais de Filipe Freitas, uma vez que o seu repertório incidirá
sobre composições da autoria do guitarrista, com os quais intercalarão alguns
clássicos do jazz moderno.
Para o fim em causa, Filipe Freitas soube chamar a si os músicos de que a sua música
precisa, todos eles parceiros de outras aventuras, nomeadamente do Madeira Jazz
Collective: o trompetista Alexandre Andrade, o saxofonista Francisco Andrade, o
contrabaixista Ricardo Dias e o baterista Luís Caldeira – uma boa porção da nata do
jazz madeirense, ao vivo, no Cais do Carvão, no dia 24 de julho, pelas 21:30.

NOTA IMPORTANTE:
O concerto do Quinteto Filipe Vieira de Freitas terá uma lotação abaixo das 100
pessoas pelo que será dispensado a apresentação de comprovativo de teste
negativo/vacinação.
Este facto não invalida a realização da pré-reserva pelo site, disponível a partir das
21:30 do dia 22 julho em www.funchalsummerjazz.pt
O acesso a todos os concertos é gratuito, mas limitado à lotação de cada um dos
espaços, sujeita a restrições impostas pelas medidas de segurança contra a
transmissão da Covid-19, conforme seguintes condições:
Condições de acesso:
•
•
•

Cada concerto terá a lotação máxima em vigor, à data, decorrente das normas
emanadas pelo Governo Regional da Madeira;
Os concertos têm a classificação de: maiores de 16 anos;
Os concertos serão de entrada gratuita mediante a realização de uma préreserva no site https://funchalsummerjazz.pt, disponível 48 horas antes do
início dos mesmos, conforme as seguintes orientações:
a) Cada pessoa poderá efetuar apenas 1(uma) pré-reserva;
b) No ato de pré-reserva deverá ser anexado documento comprovativo
de teste COVID-19 realizado, com resultado negativo, dentro do prazo
de 48 horas anteriores à hora de início do concerto. Em alternativa
poderá ser anexado comprovativo de vacinação completa realizada,
cujo prazo legal de 14 dias já tenha decorrido;

•
•
•

Após a validação das informações, por parte da organização, será enviado um
email com comprovativo de reserva, email este que deverá ser apresentado
na entrada do recinto, juntamente com identificação do próprio;
A organização do Funchal Summer Jazz reserva-se ao direito de alterar
qualquer disposição às presentes condições de acesso, sempre que se
considere conveniente;
Quaisquer alterações serão publicadas em funchalsummerjazz.pt, bem como
nos diversos canais de comunicação usados

A organização do Funchal Summer Jazz 2021

