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#AthensJazz

#WomeninJazz

#AthensJazz2022

Ο μακροβιότερος μουσικός
θεσμός της Αθήνας
επιστρέφει στην Τεχνόπολη
Δήμου Αθηναίων αλλά και
σε ολόκληρη την πόλη με
θέμα Women in Jazz!
One of Athens’ most important
musical institutions is back
at the Technopolis City of Athens
and all around the city,
with Women in Jazz!
athensjazz.gr
AthensJazz
AthensJazz
AthensJazz
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Live shows — Live shows — Live shows — Live shows — Live shows

23-29.05.2022

Tεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Technopolis City of Athens
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Δε / Mon

Τρ / Tue

Τε / Wed

Πε / Thu

Πα / Fri

Σα / Sat

21.00 Kika Sprangers
Quintet
(NL)

21.00 Karin Hammar
FAB 4
(SE)

22.00 Yazz Ahmed
(UK)

22.00 LIUN & The
Science Fiction Band
(DE)

↓

↓

↓

↓

21.00 Christina Psycha
(GR)

21.00 Bára Zmeková
(CZ)

21.00 Claire Parsons
(LU)

21.00 O.N.E.
(PL)

22.00 Lia Hide
(GR)

22.00 Lucia Fumero
(ES)

22.00 STAV
(IL)

23.00 Tania Giannouli
Trio (GR)

23.00 Zita Gereben
(HU)

23.00 AVEC
(AT)

22.00 Maria Faust’s
Jazz Catastrophe
(EE)
23.00 Lucy Woodward
(US)

↓

23.00 Simona Molinari
(IT)

↓

23.00 Alexia Vassiliou
(CY)

29

↓

Κυ / Sun
21.00 3:rma
(SI)
22.00 Ellen Andrea
Wang
(NO)
23.00 Ida Nielsen & The
Funkbots
(DK)

AthensJazz

AthensJazz

AthensJazz

AthensJazz.gr

Side events — Side events — Side events — Παράλληλες δράσεις

20-29.05.2022
Πα-Κυ
Fri-Sun

Δε-Κυ
Mon-Sun

Δε-Κυ
Mon-Sun

Δε-Κυ
Mon-Sun

20-22.05

23-29.05

23-29.05

23-29.05

Έκθεση
φωτογραφίας
METApolis
#13 m.e.t.a.p.o.l.i.s

Έκθεση
Athens Jazz
φωτογραφίας Club Program
Women in Jazz Live με το Makiko
Hirabayashi Trio
Photo
& DJ set από τη
exhibition
Matina Sous Peau
Women in Jazz

↓

↓

Athens Jazz
The Meet
meets IN-EDIT Market
Πάρκο Ελευθερίας /
Parkο Eleftherias
20:30 Live show
21:30 Προβολή /
Open-air
screening

Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων /
Technopolis City of
Athens
Δε-Πα 20:00 – 00:00
Σα-Κυ 12:00 – 00:00
Μοn-Fri 20:00 – 00:00
Sat-Sun 12:00 – 00:00

↓

METApolis Photo
exhibition
#13 m.e.t.a.p.o.l.i.s
Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων /
Technopolis City of
Athens
Εγκαίνια:
Δε 23.05.2022 | 19:30
Τρ-Πε 16:00 – 23:00
Πα-Κυ 10:00 – 23:00

↓

Τεχνόπολη Δήμου
Αθηναίων /
Technopolis City of
Athens
Δε-Πα 19:00 – 00:00
Σα-Κυ 12:00 – 00:00
Μοn-Fri 19:00 – 00:00
Sat-Sun 12:00 – 00:00

Πε / Thu
26.05

↓

Live with Makiko
Hirabayashi Trio
& DJ set by Matina
Sous Peau
Gazarte
21:30 Makiko Hirabayashi
Trio
Live show
23:30 Matina Sous Peau
DJ set

Opening:
Mon 23.05.2022 | 19:30

#WomeninJazz

#AthensJazz2022

28.05

↓

Athens Jazz
Club Program
Kosmos Jazz Party
με live Idra Kayne
x MCD
& DJ set από
τους παραγωγούς
του Kosmos 93.6
Kosmos Jazz Party
with live Idra Kayne
x MCD
& DJ set by the
producers of
Kosmos 93.6
Gazarte
21:30 Idra Kayne x MCD
Live show
23:30 Kosmos 93.6
radio producers
DJ set

Τue-Thu 16:00 – 23:00
Fri-Sun 10:00 – 23:00

#AthensJazz

Σα / Sat

AthensJazz.gr

Christina Psycha — Christina Psycha — Χριστίνα Ψύχα — Χριστίνα
Ψύχα — Christina Psycha

Δε / Μon 23.05
21:00
(Greece — New music proposal)
Με τον πρώτο της δίσκο, «Violetera», που
κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, η Χριστίνα
Ψύχα έδειξε μια ιδιαίτερη εκφραστικότητα
τραγουδώντας πάνω σε ευρηματικές
ενορχηστρώσεις τραγούδια που φέρουν εξ
ολοκλήρου την υπογραφή της και στοχεύουν στο
να περιγράψουν την άνοιξη, υπό την ευρεία της
έννοια. Αυτό σημαίνει πως έχουμε μπροστά μας
το εξαιρετικό ταλέντο μιας νέας δημιουργού
με ευρείες μουσικές σπουδές (κλασικής, τζαζ,
βυζαντινής κ.ο.κ.) που εντάσσονται στο σύνολο
κάθε performance που μας δίνει. Η Χριστίνα Ψύχα
ήδη πραγματοποιεί συναυλίες στο εξωτερικό και
έχει αρχίσει να συμμετέχει σε διεθνή φεστιβάλ
τζαζ δίνοντας το προσωπικό της δημιουργικό
στίγμα σε έναν απαιτητικό καλλιτεχνικά χώρο.

— Χριστίνα Ψύχα (τραγούδι, συνθέσεις), Νικόλας Αναδολής
(πιάνο, ενορχηστρώσεις), Βαγγέλης Τούντας (βιολί),
Παναγιώτης Μπουραζάνης (μπάσο), Demian Gomez
(κρουστά)
With her first album, “Violetera”, released a year ago,
Christina Psycha showed her extraordinary expressiveness
by singing inventive arrangements of songs that bear her
signature and aim to describe spring in its broadest sense.
This means that before us, we have the extraordinary
talent of a young creator with great musical studies in
various genres (classical, jazz, Byzantine, etc.) mirrored
in every performance that she gives. Christina Psycha is
already performing abroad and has begun participating
in international jazz festivals, leaving her creative mark
in a demanding artistic field. — Christina Psycha (vocals,
compositions), Nikolas Anadolis (piano), Vangelis Tountas
(violin), Panagiotis Bourazanis (bass), Demian Gomez
(percussions)
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Lia Hide — Lia Hide — Lia Hide — Lia Hide — Lia Hide — Lia Hide
Lia Hide — Lia Hide — Lia Hide

Δε / Μon 23.05
22:00
(Greece — Jazz+)
Από έναν χώρο που δύσκολα οριοθετείται όπως
η σύγχρονη αρτίστικη dark pop λίγες είναι οι
περιπτώσεις που ξεχωρίζουν καλλιτεχνικά στην
εγχώρια σκηνή και μια τέτοια είναι αυτή της Lia
Hide. Μέσα από δίσκους που διαθέτουν χαρακτήρα
και ταυτότητα, με μουσικές που διευρύνουν
την αισθητική μας αντίληψη και μια σειρά
πετυχημένων συναυλιών στην Ευρώπη, η Lia Hide
με το σχήμα της δείχνει μια σαφή δημιουργική
πορεία και ανέλιξη που τείνει να υπερβεί
οποιεσδήποτε τυπικές ετικέτες. Στο γράψιμό της
η ηλεκτρονική κατεύθυνση συνδυάζεται με τον
ποιητικό λόγο, οι τζαζ εκφάνσεις βρίσκουν την
θέση τους, η μουσική δραματουργία είναι πάντα
παρούσα και ο σκοτεινός λυρισμός κυριαρχεί.
Ο νέος δίσκος της, «The Missing Fourth Guest»,
δείχνει να συμπεριλαμβάνει όλα τα παραπάνω
— Lia Hide (τραγούδι, πλήκτρα), Aki’Base (μπάσο),
Γιώργος Ράδος (ντραμς), Dennis Morfis (κιθάρα), Στέλιος
Χατζηκαλέας (τρομπέτα)

From the field of modern arty dark pop, which is hardly
defined, few artists stand out in the domestic scene. One
of them is Lia Hide. Through albums that mirror her unique
temperament and identity, music that expands our aesthetic
perception and a series of successful concerts in Europe, Lia
Hide and her band pave a creative, ever-evolving path that
tends to transcend conventionalities. Electronic music is
combined with poetry in her work, and jazz manifestations
find their place; musical dramaturgy is omnipresent, whereas
dark lyricism prevails. Her new album, “The Missing Fourth
Guest”, seems to manifest all of the above. — Lia Hide
(vocals, keyboards), Aki’Base (bass), Giorgos Rados (drums),
Dennis Morfis (guitar), Stelios Hadjikaleas (trumpet)

© G. Geranios
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Tania Giannouli Trio — Tania Giannouli Trio — Tania Giannouli Trio
Tania Giannouli Trio — Tania Giannouli Trio

Δε / Μon 23.05
23:00
(Greece — official participation)

Η δημιουργικότητά της ως Ελληνίδας μουσικού
και καλλιτέχνιδας με σημαντικότατη διεθνή
παρουσία καταγράφεται σε μια σειρά δίσκων
που εκδίδονται από την νεοζηλανδική εταιρία
Rattle («Forest Stories», «Transcendence», «Rewa»,
«In Fading Light») και σε μία ακόμα μεγαλύτερη
σειρά live εμφανίσεων ανά τον κόσμο που της
έχουν χαρίσει μία περίοπτη θέση στο σύγχρονο
μουσικό στερέωμα. Η Τάνια Γιαννούλη ως
πιανίστρια, συνθέτρια, αυτοσχεδιάστρια κ.λπ.
διακρίνεται από μια ευρεία μουσική γκάμα που
συνδυάζει τις αρχές της κλασικής, της τζαζ
κ.ο.κ. αλλά προβάλλεται καλλιτεχνικά σε ένα
διεθνικό πεδίο που κάθε φορά μας αποκαλύπτει
και νέες ποιότητες της δημιουργικότητας και
της ταυτότητάς της. Με το παρόν τρίο της με
τον Πολυζωγόπουλο και τον Ταπάκη, η Τάνια
μας δίνει όψεις μοναδικής λυρικής ομορφιάς
και συγκίνησης. — Τάνια Γιαννούλη (πιάνο), Ανδρέας
Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα, φλούγκελχορν), Κυριάκος
Ταπάκης (ούτι)

Her creativity as a Greek musician and artist with a
significant international presence is reflected in a series of
albums released by the New Zealand label Rattle (“Forest
Stories”, “Transcendence”, “Rewa”, “In Fading Light”) and an
even more extensive series of live performances worldwide,
gaining thus a prominent place in the contemporary music
scene. As a pianist, composer, improviser, etc., Tania
Giannouli is distinguished for her wide range of music that
combines the principles of classical, jazz, etc., artistically
projected in an international field, revealing each time new
qualities of her creativity and identity. With her present trio,
including Andreas Polyzogopoulos and Kyriakos Tapakis,
Tania gives us aspects of unique lyrical beauty and emotion.
— Tania Giannouli (piano), Andreas Polyzogopoulos
(trumpet, flugelhorn), Kyriakos Tapakis (oud)

© Savvas Lazaridis
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Bára Zmeková — Bára Zmeková — Bára Zmeková — Bára Zmeková
Bára Zmeková — Bára Zmeková

Τρ / Tue 24.05
21:00
(CZECH REPUBLIC)
Αν και η τραγουδίστρια αυτή από την Πράγα
εκφράζεται καλλιτεχνικά κυρίως στην
μητρική της γλώσσα, το διεθνές κοινό δεν
έχει πρόβλημα να την απολαύσει καθώς η
ευαισθησία και ο λυρισμός που χαρακτηρίζουν
την μουσική της δεν γνωρίζουν σύνορα. Η Bára
Zmeková αντλεί από τις πηγές της λαϊκής, της
τζαζ και της κλασικής μουσικής και έχει μια
διαρκή και στενή επαφή με την electronica
έτσι ώστε να έχει αποκτήσει μια θέση στην
ευρωπαϊκή τζαζ σκηνή αλλά και ευρύτερα. Ο
δίσκος της «Lunaves» του 2019, ο δεύτερος
προσωπικός της, έχει αναδείξει πλήρως ένα
ταλέντο που εξισορροπεί μια εύθραυστη και
σχεδόν ποιητική εκφραστική με ένα πηγαίο
θεατρικό χιούμορ που αναδεικνύεται κυρίως επί
σκηνής. Η Bára Zmeková εμφανίζεται ή σόλο ή
με τη μπάντα της. — Bára Smeková (πιάνο, πλήκτρα),
Marcela Kučová (σαξόφωνο, φλάουτο), Viktor Dořičák
(ντραμς)

Although this singer from Prague artistically expresses
herself mainly in her native language, the international
audience has no problem enjoying her performance as
the sensitivity and lyricism of music know no boundaries.
Bára Zmeková draws from folk, jazz and classical music
sources, constantly flirting with electronica, gaining thus
a place in the European jazz scene and not only. Her 2019
album “Lunaves”, her second personal one, showcased a
talent that balances between a fragile and almost poetic
expressiveness and resourceful theatrical humour mainly
displayed on stage. Bára Zmeková performs either solo
or with her band. — Bára Smeková (piano, keyboards),
Marcela Kučová (saxophone, flute), Viktor Dořičák
(drums)

© Anna Venezia
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Lucia Fumero — Lucia Fumero — Lucia Fumero — Lucia Fumero
Lucia Fumero — Lucia Fumero

Τρ / Tue 24.05
22:00
(SPAIN)
Από τη σύγχρονη και δημιουργική μουσική
σκηνή της Βαρκελώνης έρχεται μια νέα
πιανίστρια / τραγουδίστρια που με τον πρώτο
δίσκο της, «Universo normal», το 2020 δίνει
διέξοδο στην φαντασία της και φτιάχνει
έναν κόσμο που αγκαλιάζει την ουσία της
ανθρώπινης φύσης και εκλύει καθαρή μαγεία
μέσω της folk και της τζαζ διαδρομής του.
Οι συνθέσεις της Lucia Fumero έχουν τέτοια
μελοτροπική αφήγηση και ρυθμό που σε
καθηλώνουν, όπως και το παίξιμό της στο πιάνο
ή το τραγούδι της που αγκαλιάζει συνολικά
τη λάτιν ευαισθησία μέσα από νέο πρίσμα. Οι
αργεντίνικες και ελβετικές ρίζες της καταγωγής
της την τοποθετούν πιο ευδιάκριτα τόσο στην
ευρωπαϊκή όσο και τη λάτιν σκηνή ενώ οι
σοβαρές της μουσικές σπουδές ορίζουν την
τζαζ και λάτιν καλλιτεχνική της κατεύθυνση.
— Lucia Fumero (πιάνο, τραγούδι), Tuur Sylvain Moens
(ντραμς), Juan Pablo Balcázar (μπάσο)

From the contemporary and creative music scene of
Barcelona comes a new pianist/singer who, with her
first album, “Universo normal”, in 2020, gave vent to her
imagination, creating a world that embraces the essence
of human nature and releases pure magic through folk and
jazz twists and turns. Lucia Fumero’s compositions have
a melotropic narrative and rhythm that captivate you.
Her piano playing or singing reflects the Latin sensibility
through a new prism. Her Argentinian and Swiss roots of
origin place her more prominently in the European and
Latin scenes, while her extensive musical studies define
her jazz and Latin artistic explorations. — Lucia Fumero
(piano, vocals), Tuur Sylvain Moens (drums), Juan Pablo
Balcázar (bass)

© Duna Vallès
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Zita Gereben — Zita Gereben — Zita Gereben — Zita Gereben
Zita Gereben — Zita Gereben

Tρ / Tue 24.05
23:00
(HUNGARY)

Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς
τζαζ τραγουδίστριες της Ουγγαρίας, με
πολλές και δυναμικές σόουλ και ροκ νύξεις
στην εκφραστική φωνή της. Με την δική
της μπάντα από το 2009, η Zita γράφει και
τραγουδάει κομμάτια που, μέχρι σήμερα,
έχουν κυκλοφορήσει σε τρία άλμπουμ
(«Ready for the Sun», «Our Places» και «Az én
fesztiválom») που καλύπτουν ένα ευρύτατο
ρεπερτόριο, από την καθαρή τζαζ με
σύγχρονη οπτική και προεκτάσεις ως τις πιο
εύγλωττες popular κατευθύνσεις αλλά και με
δημιουργίες που καθορίζουν την περίοπτη
θέση της στη σύγχρονη μουσική σκηνή της
πατρίδας της. Πέρα από τα προσωπικά της
projects, η Zita Gereben έχει συνεργαστεί με
πολλά γκρουπ όπως Emil.RuleZ!, Gringo Star,
Modern Art Orchestra, Transform Quintet,
Random Trip, Nagy János Trio κ.ά. — Zita
Gereben (τραγούδι), Károly Gáspár (πιάνο), Géza
Jónás (κοντραμπάσο), Balázs Bágyi (ντραμς)

She is one of Hungary’s most famous jazz singers, with
many powerful soul and rock hints in her expressive
voice. Since 2009, Zita has been writing and singing
songs with her band. To date, she has released three
albums (“Ready for the Sun”, “Our Places”, and “Az én
fesztiválom”), covering a vast repertoire, from pure
jazz with a contemporary perspective and extensions
to the most eloquent popular directions, in addition to
the works of music that have offered her a prominent
place in the modern music scene of her homeland.
Besides her personal projects, Zita Gereben has
collaborated with many groups, such as Emil.RuleZ!,
Gringo Star, Modern Art Orchestra, Transform Quintet,
Random Trip, Nagy János Trio, and more. — Zita
Gereben (vocals), Károly Gáspár (piano), Géza Jónás
(double bass), Balázs Bágyi (drums)
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Claire Parsons — Claire Parsons — Claire Parsons — Claire Parsons
Claire Parsons — Claire Parsons

Τε / Wed 25.05
21:00
(LUXEMBOURG)

Η αγγλικής καταγωγής τραγουδίστρια
από το Λουξεμβούργο έχει δημιουργήσει
το πολυεθνικό project «In Geometry» που
κινείται ανάμεσα σε Βέλγιο, Ολλανδία και
Λουξεμβούργο εμπλουτίζοντας με νέες
ιδέες και ηχοχρώματα την ευρωπαϊκή τζαζ.
Βασισμένες πάνω σε μία ευρεία γκάμα
επιρροών που εκτείνονται από την τζαζ
και την folk ως την electro-pop και την
κλασική, οι συνθέσεις της Claire Parsons
αντικατοπτρίζουν γεωμετρικές απεικονίσεις
της έννοιας της αρμονίας και της μουσικής
ισορροπίας μέσα από γοητευτικά κομμάτια
/ τραγούδια όπου ο κάθε μουσικός του
σχήματος προσθέτει κάτι από τη δική του
προσωπικότητα και καλλιτεχνική ταυτότητα.
Περνώντας μέσα από σοβαρές μουσικές
σπουδές και διαφορετικά μουσικά σχήματα, η
Claire Parsons δείχνει εδώ καθαρά το δικό της
μουσικό ταλέντο και προσωπικότητα. — Claire
Parsons (τραγούδι), Eran Har Even (κιθάρα), Jérôme
Klein (πιάνο), Pol Belardi (μπάσο), Niels Engel (ντραμς)

The English-born singer from Luxembourg has created
the multinational project “In Geometry,” moving
between Belgium, the Netherlands and Luxembourg,
enriching European jazz with new ideas and sounds.
Based on a wide range of influences ranging from jazz
and folk to electro-pop and classical, Claire Parsons’
compositions reflect geometric depictions of harmony
and music balance through charming pieces/songs
where each group member adds something of their own
personality and artistic identity. After thorough musical
studies and experimenting with different musical
groups, Claire Parsons is here to share with us her
unique musical talent and personality. — Claire Parsons
(vocals), Eran Har Even (guitar), Jérôme Klein (piano),
Pol Belardi (bass), Niels Engel (drums)

© Eric Engel Photography
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STAV — STAV — STAV — STAV— STAV — STAV — STAV — STAV
STAV — STAV

Τε / Wed 25.05
22:00
(ISRAEL)
Πιανίστρια, συνθέτρια και ενορχηστρώτρια
από το Τελ Αβίβ, η Stav Achai ξεκίνησε τη
μουσική / καλλιτεχνική της πορεία με κλασικές
προδιαγραφές, μέσα από την ανάλογη παιδεία
που όμως στην εξέλιξή της απλώθηκε σε
ευρύτερους χώρους που είχαν να κάνουν με την
τζαζ, το ροκ και την ποπ. Το αποτέλεσμα είναι
η τωρινή της μουσική παλέτα να είναι γεμάτη
χρώματα και ρυθμούς που προέρχονται από
χώρους όπως ο μινιμαλισμός, οι αφρικάνικες
μουσικές, το ροκ και, φυσικά, η τζαζ,
φτιάχνοντας έτσι ένα αμάλγαμα μελωδικό,
ρυθμικό και απόλυτα γοητευτικό όπως
δείχνει – και αποδεικνύει – ο πρώτος δίσκος
της καλλιτέχνιδας και του γκρουπ της, που
κυκλοφόρησε το 2020 με τίτλο «Plastic Cocoon»
και κέρδισε αμέσως εξέχουσα θέση με την
πολυμορφικότητά του. — Stav Achai (πιάνο), Daniel
Harlev (κοντραμπάσο), Shahar Haziza (ντραμς), Roi Avivi
(ηλεκτρική κιθάρα)

A pianist, composer and arranger from Tel Aviv, Stav Achai
began her musical/artistic career with classical standards
through a similar education. Still, as she evolved, she
spread her wings to more expansive areas related to
jazz, rock and pop. As a result, her current musical
palette is full of colours and rhythms from places such as
minimalism, African music, rock, and jazz. The outcome is
an amalgam of melodies, rhythms and utterly charming, as
shown - and proven - by her first album, released in 2020,
entitled “Plastic Cocoon”, which immediately gained
prominence with its versatility. — Stav Achai (piano),
Daniel Harlev (double bass), Shahar Haziza (drums), Roi
Avivi (electric guitar)
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AVEC — AVEC — AVEC — AVEC — AVEC — AVEC — AVEC — AVEC
AVEC — AVEC — AVEC

Τε / Wed 25.05
23:00
(AUSTRIA)
Ξεκίνησε με ένα πετυχημένο EP, το «Heartbeats» το
2015, που την τοποθέτησε αμέσως σε μία ξεχωριστή
θέση της ποπ σκηνής στην Αυστρία. Το πετυχημένο
τραγούδι, «Granny», από αυτό, άνοιξε στην Avec τον
δρόμο για το πρώτο της άλμπουμ, «What If We Never
Forget» την επόμενη χρονιά, πράγμα που εντυπωσίασε
με την dark και μελαγχολική folk-pop κατεύθυνση
της τραγουδοποιίας μιας νέας καλλιτέχνιδας που
μπορούσε να επικεντρώνεται με το γράψιμό της στην
ουσία της ζωής και των πραγμάτων. Η απλότητα και η
ευθύτητα των τραγουδιών και της μουσικής της Avec
την έκαναν να ακολουθήσει μια σχεδόν DIY παραγωγή
και μέσω του διαδικτύου να αποκτήσει μια ισχυρότατη
fan base. Το άλμπουμ «Homesick» του 2020 διεύρυνε
το ακροατήριο της εξαιρετικής αυτής τραγουδίστριας
που θα δούμε στη σκηνή μας. — Miriam Hufnagl (φωνή),
Thomas Gieferl (ντραμς, φωνητικά), Andreas Häuserer (κιθάρα,
φωνητικά), Veronika Sterrer (πλήκτρα, φωνητικά), Matthias
Zeindlhofer (τρομπόνι, κρουστά)

She started in 2015 with “Heartbeats”, a successful EP, which
immediately placed her in a special place in the Austrian pop
scene. “Granny”, her most successful song, paved the way for
Avec to release, the following year, her first album, “What If We
Never Forget”, which impressed with its dark and melancholic
folk-pop songwriting, revealing a young artist who focused on the
essence of life and things. The simplicity and straightforwardness
of Avec’s songs and music made her pursue an almost DIY
production, and through the internet, she gained a solid fan
base. Her 2020 album “Homesick” expanded the audience of
this exceptional singer to be hosted on our stage. — Miriam
Hufnagl (lead vocals), Thomas Gieferl (drums, vocals), Andreas
Häuserer (guitar, vocals), Veronika Sterrer (keys, vocals), Matthias
Zeindlhofer (trombone, percussion)

© Tim Cavadini
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Πε / Thu 26.05
21:00
(POLAND)
Είναι το μοναδικό αμιγώς γυναικείο πολωνικό τζαζ
γκρουπ και, φυσικά, η μουσική του βασίζεται στη
μοντέρνα τζαζική παράδοση που έχουν αναπτύξει
επιφανείς συμπατριώτες τους όπως οι Krzysztof
Komeda, Zbigniew Seifert και Zbigniew Namysłowski
αλλά και διάσημοι διεθνείς τζάζμεν όπως ο Charlie
Haden ή ο Brad Mehldau. Πάνω απ’ όλα όμως,
η μουσική τους κατεύθυνση είναι δημιουργική
και πρωτότυπη και τα δύο τους άλμπουμ, «One»
(2020) και «Entoloma» (2022), τις τοποθετούν στην
πρώτη γραμμή της νέας πολωνικής τζαζ σκηνής.
Με πλούσιες σπουδές, οι τέσσερις γυναίκες του
γκρουπ, πέρα από τις διακρίσεις που παίρνουν σε
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τα jazz media
και πέρα από την ποιότητα της μουσικής τους,
αποτελούν δημιουργικό πρότυπο και για άλλες
γυναίκες-μουσικούς της πολωνικής τζαζ σκηνής. —

Monika Muc (σαξόφωνο), Pola Atmańska (πιάνο), Kamila Drabek
(κοντραμπάσο), Patrycja Wybrańczyk (ντραμς)
They are the only all-female Polish jazz group. Their music is
based on the modern jazz tradition developed by prominent
compatriots such as Krzysztof Komeda, Zbigniew Seifert and
Zbigniew Namysłowski, and famous international jazz artists
like Charlie Haden and Brad Mehldau. Above all, their musical
direction is creative and original, and their two albums, “One”
(2020) and “Entoloma” (2022), place them at the forefront
of the new Polish jazz scene. With rich studies, the group’s
four women, in addition to the accolades they receive at the
local and European level from the jazz media and beyond the
quality of their music, are creative role models for other female
musicians in the Polish jazz scene. — Monika Muc (saxophone),
Pola Atmańska (piano), Kamila Drabek (double bass), Patrycja
Wybrańczyk (drums)

© Jan Drabek
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Maria Faust’s Jazz Catastrophe — Maria Faust’s Jazz Catastrophe
Maria Faust’s Jazz Catastrophe

Πε / Thu 26.05
22:00
(ESTONIA)
Η σαξοφωνίστρια και συνθέτρια Maria Faust από
την Εσθονία είναι πολυπράγμων μουσικός – όμως
είναι περισσότερο γνωστή από το free jazz σχήμα
της που φέρει το περίεργο όνομα Jazz Catastrophe.
Το ξεκίνησε το 2012 σαν πλήρη big band, όμως
στην πορεία συμπυκνώθηκε και μετεξελίχθηκε
με αποτέλεσμα σήμερα να είναι στην τρίτη του
μετάλλαξη και να έχει τη μορφή του τρίο.
Με αυτόν τον τρόπο το γκρουπ προσεγγίζει την
ουσία και τον πυρήνα της σύγχρονης τζαζ.
Η Maria Faust έχει μια μακρά δημιουργική
πορεία στη σύγχρονη τζαζ, έχοντας σπουδάσει
αρχικά κλασική μουσική στην πατρίδα της αλλά
άνοιξε τους δημιουργικούς της ορίζοντες με την
εγκατάστασή της στην Δανία όπου διακρίνεται ως
συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια και με τα άλλα
σχήματά της, Sacrum Facere και Machina. — Maria
Faust (άλτο σαξόφωνο), Lars Pilgaard (κιθάρα), Anders
Vestergaard (ντραμς)

Estonian saxophonist and composer Maria Faust is a multitalented musician - but she is best known for her free jazz
group curiously named Jazz Catastrophe. She started it in
2012 as a full big band, but along the way, it became smaller
and evolved, now being in its third transformation, taking the
form of a trio. In this way, the group approaches the essence
and core of contemporary jazz. Maria Faust has had a long
creative career in modern jazz, initially studying classical
music in her home country. Still, she spread her wings,
becoming more creative after settling in Denmark, where she
has become a distinguished composer and improviser with
her other groups, Sacrum Facere and Machina.— Maria Faust
(alto saxophone), Lars Pilgaard (guitar), Anders Vestergaard
(drums)

© Ave Nielsen
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Lucy Woodward — Lucy Woodward — Lucy Woodward — Lucy
Woodward — Lucy Woodward

Πε / Thu 26.05
23:00
(USA)
Μια Αγγλίδα στη Νέα Υόρκη είναι η Lucy
Woodward που τα τελευταία χρόνια ήταν
σε πλήρη δημιουργική δραστηριότητα με
τον σπουδαίο τζαζ κιθαρίστα Charlie Hunter
βγάζοντας μαζί του δυο άλμπουμ («Music! Music!
Music!» και «I’m a Stranger Here») με διασκευές
ευρύτατου ρεπερτορίου, από την Bessie Smith
στον Elmore James και από εκεί στον Terence
Trent D’Arby και στους Cars. Η Lucy Woodward
ξεκίνησε την καλλιτεχνική / δισκογραφική της
πορεία από την ποπ, όμως η σόουλ, το μπλουζ
και η τζαζ ήταν που την τράβηξαν τελικά και
κυριάρχησαν στο δισκογραφικό της output από
το 2008 ως το 2016. Η συνεργασία της με τους
Pink Martini ήταν κάτι που επίσης σφράγισε
την πορεία αυτής της ιδιαίτερης soulful
τραγουδίστριας. — Lucy Woodward (φωνή), Jelle
Roozenburg (κιθάρα), Udo Pannekeet (μπάσο), Niek de
Bruijn (ντραμς)

An Englishwoman in New York, Lucy Woodward, has been
in total creative activity in recent years with the great
jazz guitarist Charlie Hunte. As a result, she released
two albums with him (“Music! Music! Music!” and “I’m a
Stranger Here”) with covers of a broad repertoire, from
Bessie Smith to Elmore James and from there to Terence
Trent D’Arby and the Cars. Lucy Woodward began her
artistic / recording career in pop, but soul, blues, and
jazz eventually drew her in and dominated her recording
output from 2008 to 2016. Her collaboration with Pink
Martini was something that also sealed the career of this
remarkable soulful singer. — Lucy Woodward (voice),
Jelle Roozenburg (guitar), Udo Pannekeet (bass), Niek de
Bruijn (drums)

© Nina Duncan
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Kika Sprangers Quintet — Kika Sprangers Quintet — Kika Sprangers
Quintet — Kika Sprangers Quintet

Πα / Fri 27.05
21:00
(ΤΗΕ NETHERLANDS)
Σαξοφωνίστρια και συνθέτρια που ήδη
συγκαταλέγεται στα μεγάλα ταλέντα της
ολλανδικής τζαζ σκηνής, η Kika Sprangers έχει δείξει
από το πρώτο της άλμπουμ, «Human Traits» του 2019,
την ιδιαιτερότητα της μουσικής και της τέχνης της.
Το αποτέλεσμα είναι διακρίσεις και βραβεία αλλά
και το δεύτερο άλμπουμ της, που μόλις κυκλοφόρησε
με τίτλο «Mind’s Eye» από την ZenneZ Records.
Το συνθετικό της στυλ, λυρικό και αφηγηματικό,
συνδυάζει τζαζικές αναπτύξεις με σαξόφωνα και
φωνητικά, πάνω σε στέρεες ρυθμικές βάσεις που
μας δίνουν απολαυστικά μουσικά κομμάτια. Οι
καλλιτεχνικές αναζητήσεις της Kika Sprangers, με το
κουιντέτο της ή άλλα, μεγαλύτερα, σχήματα δείχνουν
ότι βγαίνουν από τα συνήθη όρια της τζαζ και μας
δίνουν μια μουσική που φαίνεται ότι στο άμεσο
μέλλον θα ξεχωρίσει. — Kika Sprangers (σαξόφωνα),
Anna Serierse (φωνητικά), Koen Schalkwijk (πιάνο, Wurlitzer),
Alessandro Fongaro (κοντραμπάσο), Willem Romers (ντραμς)

A saxophonist and composer, already one of the great talents
of the Dutch jazz scene, Kika Sprangers has shown from her
first album, “Human Traits”, back in 2019, the uniqueness of
her music and art. The result is accolades and awards and a
second album, “Mind’s Eye”, just released by ZenneZ Records.
Her compositional style, lyrical and narrative, combines jazz
developments with saxophones and vocals on solid rhythmic
foundations, producing delightful musical pieces. Moreover,
Kika Sprangers’ artistic pursuits, with her quintet or other larger
groups, show that she is stepping outside the usual boundaries
of jazz, giving us music that looks set to stand out in the near
future. — Kika Sprangers (saxophones), Anna Serierse (vocals),
Koen Schalkwijk (piano, Wurlitzer), Alessandro Fongaro (double
bass), Willem Romers (drums)

© Felt Cute Photo
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Yazz Ahmed — Yazz Ahmed — Yazz Ahmed — Yazz Ahmed — Yazz
Ahmed — Yazz Ahmed

Πα / Fri 27.05
22:00
(UK)
Βρετανίδα με καταγωγή από το Μπαχρέιν,
εξαιρετική τρομπετίστρια, συνθέτρια και
παραγωγός που βρίσκει ευφάνταστους
τρόπους να συνδυάζει την τζαζική πρακτική με
τα σύγχρονα ηλεκτρονικά τοπία, εισάγοντας
μέσα τους και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα στοιχεία
από την μικτή της πολιτισμική κληρονομιά σε
βαθμό που κάποιες φορές η μουσική της να
χαρακτηρίζεται «ψυχεδελική αραβική τζαζ»,
η Yazz Ahmed έχει ήδη μια περίοπτη θέση στη
σύγχρονη τζαζ σκηνή. Με τρία, μέχρι στιγμής,
άλμπουμ στο ενεργητικό της («Finding My Way
Home», «La Saboteuge» και «Polyhymnia») που
αποτυπώνουν επακριβώς την καλλιτεχνική της
εξέλιξη και αντικατοπτρίζουν την ξεχωριστή
της ποιότητα, η Yazz Ahmed διακρίνεται στις
σκηνές μεγάλων φεστιβάλ και στα αξιολογικά
polls των jazz media ως μία ξεχωριστή
δημιουργική μουσικός της σύγχρονης τζαζ
σκηνής στη Μεγάλη Βρετανία κι αλλού. — Yazz

Ahmed (τρομπέτα), Ralph Wyld (βιμπράφωνο), Rosa
Brunello (μπάσο), Joshua Blackmore (ντραμς)

A British-born Bahraini, an excellent trumpeter, composer
and producer who finds imaginative ways to combine
jazz practice with contemporary electronic landscapes,
introducing highly recognizable elements from her
mixed cultural heritage to the extent that her music
is sometimes described as “psychedelic Arabic jazz”,
Yazz Ahmed already occupies a prominent place in the
contemporary jazz scene. With three albums to her
credit so far (“Finding My Way Home”, “La Saboteuge”,
and “Polyhymnia”) that accurately reflect her artistic
development and reflect her distinctive quality,
Yazz Ahmed stands out in major festivals and jazz media
ratings polls as a distinct creative musician on the
contemporary jazz scene in the UK and elsewhere.
— Yazz Ahmed (trumpet), Ralph Wyld (vibraphone),
Rosa Brunello (bass), Joshua Blackmore (drums)

© Seb Peters
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Simona Molinari — Simona Molinari — Simona Molinari — Simona
Molinari — Simona Molinari

Πα / Fri 27.05
23:00
(ITALY)
Τραγουδίστρια με πλούσια προϊστορία καλλιτεχνικών
projects και εθνικών και διεθνικών συνεργασιών
στο ευρύ πεδίο της ποπ τζαζ, η Simona Molinari, με
προσωπικό ύφος και καλλιτεχνική ταυτότητα, έρχεται
με το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «Petali», που ήδη έχει
παρουσιαστεί live σε jazz joints όπως το Blue Note του
Μιλάνου. Πατώντας στον λυρισμό που χαρακτηρίζει
διαχρονικά την ιταλική ποπ, το νέο αυτό άλμπουμ δίνει
και μια νέα δημιουργική προοπτική και κατεύθυνση
στην Ιταλίδα τραγουδίστρια που ήδη διακρίνεται
εδώ και πάνω από μια δεκαετία σε φεστιβάλ όπως το
φημισμένο του Σαν Ρέμο ή σε συνεργασίες με θρυλικά
ονόματα όπως οι Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti,
Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri ή πλάι
σε εξέχοντα ονόματα της ιταλικής τζαζ σκηνής όπως
οι Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto κ.ά.
— Simona Molinari (φωνή), Claudio Filippini (πιάνο), Fabio Colella
(ντραμς), Nicola Di Camillo (ηλεκτρικό μπάσο), Egidio Marchitelli
(κιθάρα)

A singer with a rich history of artistic projects and national and
international collaborations in the vast field of pop-jazz, Simona
Molinari, with a personal style and artistic identity, comes with
her latest album, “Petali”, already performed live in jazz joints
such as the Blue Note in Milan. The album, playing on the lyricism
timelessly characterizing Italian pop, gives a fresh, creative
perspective and direction. The Italian singer has made a name for
herself by participating for over a decade in festivals such as the
famous San Remo or collaborating with legendary names such
as Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella
Vanoni, Massimo Ranieri or prominent Italian jazz artists such as
Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto etc. — Simona
Molinari (voice), Claudio Filippini (piano), Fabio Colella (drums),
Nicola Di Camillo (electric bass), Egidio Marchitelli (guitar)
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Karin Hammar FAB 4 — Karin Hammar FAB 4 — Karin Hammar FAB 4
Karin Hammar FAB 4

Σα / Sat 28.05
21:00
(SWEDEN)
Μια πολύπειρη μουσικός από τη Σουηδία στο
βιογραφικό της οποίας περιλαμβάνονται συνεργασίες
με κορυφαίες επαγγελματικές τζαζ μπάντες της
πατρίδας της αλλά και με ορχήστρες της ευρύτερης
περιοχής όπως η Jazz Baltica ή η Trondheim Jazz
Orchestra και αρκετές της Γερμανικής Ραδιοφωνίας.
Οι διεθνείς συνεργασίες της Karin Hammar
περιλαμβάνουν ονόματα όπως Kenny Werner, Carla
Bley, Tim Hagans, Steve Swallow, Gary Burton, Bob
Brookmeyer, Maria Schneider κ.ά. Το βασικό της
εκφραστικό όχημα όμως είναι οι Fab 4, το γκρουπ
που δημιούργησε το 2014 και βασίζεται στην
αλληλεπίδραση της κιθάρας με το τρομπόνι της.
Με τρία άλμπουμ («Imprints», «Circles» και «Strings
Attached») στο ενεργητικό του, το γκρουπ αυτό – με τη
συμμετοχή του κιθαρίστα Ανδρέα Χουρδάκη – αποτελεί
ένα από τα πιο δημιουργικά της σύγχρονης σουηδικής
τζαζ σκηνής. — Karin Hammar (τρομπόνι), Andreas Hourdakis
(κιθάρα), Niklas Fernqvist (μπάσο), Fredrik Rundqvist (ντραμς)

A highly experienced musician from Sweden whose cv includes
collaborations with top professional jazz bands in her home
country and orchestras from the wider region such as Jazz Baltica
or the Trondheim Jazz Orchestra and several German Radio
Orchestras. Karin Hammar’s international collaborations include
Kenny Werner, Carla Bley, Tim Hagans, Steve Swallow, Gary Burton,
Bob Brookmeyer, Maria Schneider and others. But her primary
expressive vehicle is Fab 4, the group she formed back in 2014
based on her guitar and trombone interaction. With three albums
(“Imprints”, “Circles” and “Strings Attached”) to its credit, the
group - with the participation of guitarist Andreas Hourdakis - is
one of the most creative on the contemporary Swedish jazz scene.
— Karin Hammar (trombone), Andreas Hourdakis (guitar), Niklas
Fernqvist (bass), Fredrik Rundqvist (drums)

© Mer Kontrast
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LIUN & The Science Fiction Band — LIUN & The Science Fiction Band
LIUN & The Science Fiction Band

Σα / Sat 28.05
22:00
(GERMANY)

Με βάση τους το πολυμουσικό Βερολίνο, η Ελβετίδα
τραγουδίστρια Lucia Cadosch και ο Γερμανός
σαξοφωνίστας και συνθέτης Wanja Slavin χτίζουν
μέσα από αυτό το σχήμα τον δικό τους ηχητικό
κόσμο φτιάχνοντας μια urban μουσική με υλικά που
αντλούν μέσα από dark ρυθμολογίες και παλλόμενα
ηλεκτρονικά ηχοχρώματα. Τα ονειρικά φωνητικά της
Lucia ταξιδεύουν στον χώρο και συναντούν – μέσα από
συγκρούσεις και διαπλοκές – τις πολυεπίπεδες ηχητικές
ενορχηστρώσεις του Wanja και μας δίνουν έναν
φαντασμαγορικό συνδυασμό χρωμάτων και ρυθμών.
Το «Time Rewind» του 2019 είναι το αποτύπωμα αυτού
του κόσμου, σαν μια ηχητική ταινία όπου παίζουν όλες
οι γήινες ποιότητες και τα ανθρώπινα συναισθήματα
μέσα από space jazz εικόνες και ψυχεδελικά electropop σχήματα όπου συνυπάρχουν παρελθόν, παρόν και
μέλλον. — Lucia Cadotsch (φωνή), Wanja Slavin (σαξόφωνο,
πλήκτρα), Mark Pringle (πλήκτρα), Bernhard Meyer (μπάσο),
Fabian Rösch (ντραμς)

Based in multi-music Berlin, the Swiss singer Lucia Cadosch and
the German saxophonist and composer Wanja Slavin build their
own sound world with their group, creating urban music with
materials that draw from dark rhythms and pulsating electronic
soundscapes. Lucia’s dreamy vocals travel through space and - via
collisions and interweaving - meet Wanja’s multi-layered sonic
arrangement giving us a phantasmagoric combination of colours
and rhythms. 2019’s “Time Rewind” is the imprint of this world, like
a sound film where all earthly qualities and human emotions play
through space jazz images and psychedelic electro-pop shapes
where past, present and future coexist. — Lucia Cadotsch (voice),
Wanja Slavin (saxophone, keyboards), Mark Pringle (keyboards),
Bernhard Meyer (bass), Fabian Rösch (drums)

© Dovile Sermokas
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Alexia Vassiliou — Alexia Vassiliou — Αλέξια Βασιλείου— Αλέξια
Βασιλείου — Alexia Vassiliou

Σα / Sat 28.05
23:00
(CYPRUS)
Η Αλέξια δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Μετά από μία πολύ επιτυχημένη ποπ καριέρα που
κρατιέται άφθαρτη ως τις μέρες μας, στράφηκε
προς τις πραγματικές της μουσικές αγάπες,
την τζαζ και την αυτοσχεδιαστική μουσική,
διευρύνοντας τις έτσι κι αλλιώς πλούσιες
φωνητικές και εκφραστικές της δυνατότητες
και ικανότητες. Έτσι, μέσα από τη μουσική της
βγαίνουν πολλαπλά ερεθίσματα που έχουν να
κάνουν με την τζαζ – κλασική και σύγχρονη – την
folk, την ποπ ή ακόμα και την αβάν γκαρντ. Ζώντας
και δημιουργώντας κυρίως στην Αμερική εδώ
και πολλά χρόνια, η Αλέξια έχει δημιουργήσει
το δικό της μουσικό σύμπαν, με πολλές και πολύ
μεγάλες συνεργασίες (Chick Corea, φερ’ ειπείν),
και αναπτύσσοντας μια δική της πολυμεταβλητή
μουσική (plus) τέχνη που και μόνο η αναφορά
της απαιτεί χώρο και χρόνο! — Αλέξια Βασιλείου
(φωνή, σύλληψη), Ερμής Μιχαήλ (ηλεκτρική κιθάρα,
μουσική προετοιμασία), Χρίστος Γερολατσίτης (πιάνο &
πλήκτρα), Τάκης Πατερέλης (σαξόφωνο, φλάουτο), Γιώργος
Παλαμιώτης (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελος Πολυχρόνου
(κρουστά)

Alexia needs no special introduction. After a very successful
pop career that has remained indestructible to this day, she
turned to her true musical loves, jazz and improvisational
music, expanding her already rich vocal and expressive
abilities and skills. Thus, through her music come multiple
stimuli that have to do with jazz - classical and contemporary
- folk, pop or even avant-garde. Living and creating mainly
in America for many years now, Alexia has formed her own
musical universe, with many prominent collaborations (Chick
Corea, for example) and developing her own multivariate
musical (plus) art that, just mentioning it, requires space
and time! — Alexia Vassiliou (voice, concept), Ermis Michail
(electric guitar, arrangements), Christos Yerolatsitis (piano),
Takis Paterelis (saxophone, flute), George Palamiotis
(electric bass), Angelos Polychronou (percussions)

© Valentina Karantoni
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3:rma — 3:rma — 3:rma — 3:rma — 3:rma — 3:rma — 3:rma — 3:rma
3:rma — 3:rma — 3:rma

Kυ / Sun 29.05
21:00
(SLOVENIA)
Ένα ιδιαίτερο ντουέτο που συνδυάζει την
ποιητική folk τραγουδοποιία με την σύγχρονη
κοινωνική ενσυναίσθηση. Η Urska Supej και η
Masa But, με όχημα και εργαλείο τους την τζαζ,
ποπ και folk φιλολογία και οδηγούς την κλασική
ποπ ποιητική των Bob Dylan, Leonard Cohen,
Laura Marling ή την ποίηση των Edna St. Vincent
Millay, May Sarton και τις γραφές των Σιμόν ντε
Μπωβουάρ ή Βιρτζίνια Γουλφ φτιάχνουν τις
δικές τους γέφυρες ανάμεσα στη μουσική και
την ποίηση. Δεν είναι αναχρονισμός αλλά μια
ουσιώδης προσέγγιση σε ζητήματα γυναικείας
υπόστασης, διαπροσωπικών σχέσεων,
πίστης κ.ο.κ. Απλές μελωδικές γραμμές αλλά
περίπλοκες θεματικές χαρακτηρίζουν το πρώτο
άλμπουμ των 3:rma με τίτλο «A Well-paved
Road» που ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο πέρυσι
το καλοκαίρι. — Urška Supej (κιθάρα), Maša But
(τραγούδι)

duet combines poetic folk songwriting with
contemporary social empathy. Urska Supej and Masa But
use jazz, pop and folk literature as their vehicle and tool.
They are guided by the classic pop poetry of Bob Dylan,
Leonard Cohen, Laura Marling, Edna St. Vincent Millay,
May Sarton and the writings of Simone de Beauvoir or
Virginia Woolf, building their own bridges between music
and poetry. It is not an anachronism but a fundamental
approach to issues of womanhood, interpersonal
relationships, faith and so on. 3:rma’s first album, entitled
“A Well-paved Road”, was recorded in London last
summer and is characterised by simple melodic lines
but complex themes. — Urška Supej (guitar), Maša But
(vocals)

© Ira & John
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Ellen Andrea Wang — Ellen Andrea Wang — Ellen Andrea Wang
Ellen Andrea Wang — Ellen Andrea Wang

Kυ / Sun 29.05
22:00
(NORWAY)
Σαν μπασίστρια είναι φορές που ακούγεται
εκρηκτική και σαν τραγουδίστρια σχεδόν
πάντα αφήνει το συναίσθημα να ξεχειλίζει.
Η Ellen Andrea Wang έχει μια ισχυρή παρουσία
στη σύγχρονη τζαζ (plus) όχι μόνο στην τοπική
σκηνή αλλά και με διεθνείς συνεργασίες (Sting,
Manu Katche, Marilyn Mazur), παράλληλα με τη
συμμετοχή της στο φωνητικό γκρουπ Gurls και
τα δικά της Pixel και Ellen Andrea Wang Trio.
Με το τελευταίο έχει κυκλοφορήσει τον πιο
πρόσφατο προσωπικό της δίσκο, «Closeness»
(2020), με δικές της συνθέσεις και διασκευές
δύο κομματιών: του «Lonely Woman» του
Ornette Coleman και του «This is Not America»
του Pat Metheny. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην τζαζ της Ellen Andrea Wang η τέχνη και η
έκφραση έχουν τον πρώτο ρόλο. — Ellen Andrea

Wang (κοντραμπάσο, τραγούδι), Rob Luft (κιθάρα),
Jon Falt (ντραμς)

As a bassist, there are times when she sounds explosive,
and as a singer, she almost always lets the emotion spill
out. Ellen Andrea Wang has a strong presence in the local
contemporary jazz (plus) scene, besides her international
collaborations (Sting, Manu Katche, Marilyn Mazur) and her
participation in the vocal group Gurls and her Pixel and
Ellen Andrea Wang Trio. With the latter, she has released
her most recent solo album, “Closeness” (2020), featuring
her own compositions and cover versions of two songs:
Ornette Coleman’s “Lonely Woman” and Pat Metheny’s
“This Is Not America”. Apparently, in Ellen Andrea Wang’s
jazz, art and expression have the leading role. — Ellen
Andrea Wang (double bass, vocals), Rob Luft (guitar), Jon
Falt (drums)

© Solveig Selj
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Ida Nielsen & The Funkbots — Ida Nielsen & The Funkbots
Ida Nielsen & The Funkbots

Kυ / Sun 29.05
23:00
(DENMARK)
Το όνομά της είναι πολύ γνωστό καθώς ήταν
η δεξιοτέχνις μπασίστρια του Prince από το
2010 ως το 2016. Όπως λέει η ίδια η Ida Nielsen
για τον μέντορά της, μαζί του έκανε το πιο
συναρπαστικό και μαγικό μουσικό ταξίδι – και
αυτό ακριβώς τείνει να συνεχίζει με το δικό της
γκρουπ, Ida Nielsen & the Funkbots. Όχημά της
είναι το εκρηκτικό φανκ και οι υψηλών ενεργειών
ηχορυθμοί αλλά και τα cool vibes και τα
συναισθηματικά σόουλ συναισθήματα.
Έχει πέντε προσωπικά άλμπουμ που την
τοποθετούν πολύ ψηλά στον κόσμο της
σύγχρονης urban μουσικής με το πιο πρόσφατο,
το «02022020» του 2020, να μπαίνει πιο βαθιά
στο δικό της εσώτερο σύμπαν, αφήνοντας ένα
ιδιαίτερο soulful άρωμα να αναμειγνύεται με τις
ιδιαίτερες εύστροφες φανκ αναζητήσεις που την
ξεχωρίζουν. — Ida Nielsen (μπάσο, τραγούδι),
Oliver Engqvist (κιθάρα, τραγούδι), Kuku Agami (ραπ),
Patrick Dorcean (ντραμς, ηλεκτρονικά)

Her name is well known as she used to be Prince’s super
talented bassist from 2010 to 2016. But, as Ida Nielsen says
about her mentor, with him, she had the most exciting and
magical musical journey - one she tends to continue with
her own group, Ida Nielsen & the Funkbots. Her vehicle is
explosive funk and high-energy sound rhythms, cool vibes
and emotional soul. She has five personal albums that rank
her very high in contemporary urban music. Her most recent
2020’s “02022020” goes deeper into her inner universe,
letting a unique soulful mix with the particular witty funk
pursuits that make her stand out. — Ida Nielsen (bass,
vocals), Oliver Engqvist (guitar, vocals), Kuku Agami (rap),
Patrick Dorcean (drums, electronics)
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Side events — Side events

Μαζί με την έκθεση φωτογραφίας
της ομάδας METApolis και τη
νομαδική αγορά του Meet Market,
μια σειρά νέων παράλληλων
δράσεων, υπαίθριες προβολές,
έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη
στις γυναίκες της jazz, ημερίδα
& club program με live shows και
DJ sets πλαισιώνουν το φετινό
φεστιβάλ δημιουργώντας μια
γεμάτη φεστιβαλική εμπειρία που
τόσο μας έχει λείψει…
Along with the METApolis photography
exhibition and the Meet Market, Athens
Jazz presents a series of new side events,
outdoor screenings, a photography exhibition
dedicated to the women in jazz, conference
and a club program with live shows and DJ
sets, creating thus a whole festival experience
that we have missed so much…
athensjazz.gr
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#AthensJazz

#WomeninJazz

#AthensJazz2022

20.05 — 22.05
↓
Athens Jazz meets
IN-EDIT

Athens Jazz meets
IN-EDIT

Open-air προβολές
Πάρκο Ελευθερίας

Open-air screenings
Parkο Eleftherias

Το Athens Jazz, στο πλαίσιο της
φετινής του θεματικής Women in
Jazz, συμπράττει με το IN-EDIT, το
μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικού
ντοκιμαντέρ στον κόσμο, και
παρουσιάζει μια σειρά προβολών
με πρωταγωνίστριες τρεις
σπουδαίες γυναίκες μουσικούς.
Τρία μουσικά ντοκιμαντέρ μας
παρασύρουν στα παρασκήνια
των μεγαλύτερων μουσικών
σκηνών παγκοσμίως και μας
διηγούνται τις πιο συγκλονιστικές
ιστορίες γυναικών που άφησαν
ανεξίτηλο το σημάδι τους στην
ιστορία της μουσικής. Αρχειακό
υλικό και συνεντεύξεις των
ίδιων των πρωταγωνιστριών,
μαρτυρίες των πιο κοντινών τους
ανθρώπων και φυσικά… πολλή
μουσική, συνθέτουν μερικές
από τις πιο δυνατές ιστορίες με
πρωταγωνίστριες τις γυναίκες
και τη μουσική, σε ένα αφιέρωμα
που σχεδίασε το IN-EDIT Greece
αποκλειστικά για το φετινό
Athens Jazz.

20.05.2022
20:30 | Live show TBA
21:30 | Προβολή, Billie
(James Erskine, 2019, HΠΑ, 96’)
21.05.2022
20:30 | Live show TBA
21:30 | Προβολή,
Patti Smith Electric Poet
(Sophie Peyrard, Anne Cutaia,
Γαλλία, 2022, 54’)
21.05.2022
20:30 | Live show TBA
21:30 | Προβολή, Sirens
(Rita Baghdadi, 2022, ΗΠΑ,
Λίβανος, 77’)

*Είσοδος ελεύθερη
Αναλυτικό πρόγραμμα:
athensjazz.gr

As part of this year’s Women
in Jazz theme, Athens Jazz
is partnering with IN-EDIT,
the world’s largest music
documentary festival, to present
a series of screenings featuring
three great female musicians.

20.05.2022

Three music documentaries
take us behind the curtain of
the world’s most significant
music scenes and narrate the
most amazing stories of women
who have left an indelible
mark on music history. Archival
material and interviews with
the protagonists themselves,
testimonies of those closest to
them and, of course, a lot of
music make up some of the most
powerful stories featuring women
and music in a tribute designed
by IN-EDIT Greece exclusively for
this year’s Athens Jazz.

20:30 | Live show TBA

20:30 | Live show TBA
21:30 | Screening, Billie
(James Erskine, 2019, USA, 96’)
21.05.2022
21:30 | Screening,
Patti Smith Electric Poet
(Sophie Peyrard, Anne Cutaia,
France, 2022, 54’)
21.05.2022
20:30 | Live show TBA
21:30 | Screening, Sirens
(Rita Baghdadi, 2022, USA,
Lebanon, 77’)

*Free admission
Detailed programme:
athensjazz.gr

55

AthensJazz

AthensJazz

AthensJazz

23.05 — 29.05
↓
The Meet Market

The Meet Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Technopolis City of Athens

Μια γιορτή καινοτομίας και
πρωτοπορίας. Μία νομαδική
αγορά από τοπικά προϊόντα,
φρέσκες ιδέες, φιλικό κοινό
και συμμετέχοντες. Ένα οπτικοακουστικό παζλ από χειροποίητα
ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών,
κοσμήματα, αξεσουάρ, αντικείμενα
τέχνης, βιολογικά προϊόντα
περιποίησης, είδη σπιτιού,
νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά
vintage & retro προϊόντα, βινύλια,
διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά,
δώρα για όλους, DJ sets και θετική
ενέργεια.

A celebration of the
entrepreneurial spirit. A nomadic
marketplace of local goods, fresh
ideas, and friendly folk. An audiovisual jigsaw of handmade and
independently designed clothes,
accessories, art objects, organic
skincare products, homeware,
tasty food, vintage & retro
collectibles, records, interactive
games for kids, free prizes for all,
DJ sets and good vibes.

Μηχανουργείο,
Προαύλιο Μηχανουργείου
& Αποθήκη

Machine-works,
Machine-works courtyard
& Warehouse

Ωράριο:
Δευ. - Παρ. 20:00 – 00:00
Σαβ. & Κυρ. 12:00 – 00:00

Opening hours:
Mon - Fri: 20:00 – 00:00
Sat & Sun: 12:00 – 00:00

*Είσοδος ελεύθερη

*Free admission
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#AthensJazz

#WomeninJazz

#AthensJazz2022

23.05 — 29.05
↓
Έκθεση φωτογραφίας
METApolis
#13 m.e.t.a.p.o.l.i.s

Νατασία Τσαγκαρινού /
Natasia Tsagarinou

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

METApolis
Photo exhibition
#13 m.e.t.a.p.o.l.i.s

Νίκος Προύντζος /
Nikos Proutzos

Technopolis City of Athens

Η φωτογραφική ομάδα METApolis
επιστρέφει με την έκθεση
#13 m.e.t.a.p.o.l.i.s, μία μελέτη
των (129) μελών της Ομάδας πάνω
στην φωτογραφική αισθητική.

πώς η φωτογραφία καταγράφει
τα τελευταία σχεδόν 200
χρόνια (Nicéphore Niépce, 1826)
τις σημαντικές στιγμές της
ανθρωπότητας.

The METApolis photographic team
is back with the exhibition #13
m.e.t.a.p.o.l.i.s, a study by the
(129) members of the group on
photography aesthetics.

Το METApolis είναι το μέρος
όπου η σύγχρονη φωτογραφία
συνέχισε, στα χρόνια του covid-19,
να συναντά την αισθητική και την
τεχνική. Εκεί όπου οι ανήσυχοι
και τολμηροί δημιουργοί
βρήκαν τα εκφραστικά μέσα
να δημιουργήσουν, ένας τόπος
όπου πάντα «πυροδοτούνται»
οι συζητήσεις για την τέχνη της
φωτογραφίας.

Ήρθε όμως η στιγμή τα μέλη
της φωτογραφικής παρέας
του METAPolis να μοιραστούν
αυτά τα δύο δημιουργικά
χρόνια με το κοινό, την δική
τους έννοια της φωτογραφικής
αισθητικής μέσα από δεκατρείς
φωτογραφικές ενότητες (#13) σε
επιμέλεια των Δασκάλων Γιάννη
Γιαννακόπουλου, Κωνσταντίνου
Κουρτίδη & Θοδωρή Βερονίκη.

METApolis is the place where
contemporary photography
continued, in the years of covid-19,
to meet aesthetics and technique.
It is where restless and daring
creators found the expressive
means to create, a place where
discussions about the art of
photography are always “ignited”.

Έτσι, εκείνο το βράδυ, Τρίτη
10 Μαρτίου 2020, που έπρεπε
όλοι να «μείνουμε σπίτι» στην
οικογένεια του METApolis
καταφέραμε και βρήκαμε νέους
τρόπους επικοινωνίας. Έτσι
πέρασαν δύο ολόκληρα δύσκολα
χρόνια, μοιραστήκαμε πολλά
βράδια την αγάπη μας για την
φωτογραφία διαδικτυακά, «πλέον
από κοντά», με παρουσιάσεις των
δασκάλων για τους μεγάλους
φωτογράφους, με ανάπτυξη
στις έννοιες του εγκλεισμού και

Επιμέλεια έκθεσης:
Γιάννης Γιαννακόπουλος,
Κώστας Κουρτίδης,
Θοδωρής Βερονίκης
Δεξαμενές Καθαρισμού
Εγκαίνια: Δε. 23.05.2022 | 19.30
Ώρες λειτουργίας:
Tρ. - Πε. 16:00 – 23:00
Πα. - Κυ. 10:00 – 23:00
*Είσοδος ελεύθερη

So that night, Tuesday, March
10, 2020, when we all had to
“stay at home”, in the METApolis
family we managed to find new
ways to communicate. So two
long hard years have passed. We
spent many evenings sharing our
love of photography online, “not
in person”, with presentations
about the great photographers
by the teachers, contemplating
the concepts of confinement
and how photography has been
recording for almost the last 200
years (Nicéphore Niépce, 1826) the
critical moments of humanity.

But the time has come for the
members of the METAPolis
photographic team to share these
two creative years with the public,
their concept of photography
aesthetics through thirteen
photographic sections (#13)
curated by the teachers Yannis
Giannakopoulos, Konstantinos
Kourtidis & Thodoris Veronikis.
Curated by:
Yannis Giannakopoulos,
Konstantinos Kourtidis
& Thodoris Veronikis
Purifier
Opening: Mon. 23.05.2022 | 19:30
Opening hours:
Τue - Thu 16:00 – 23:00
Fri - Sun 10:00 – 23:00
*Free admission

Νίνα Παπατριανταφύλλου /
Nina Papatriantafyllou
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AthensJazz

AthensJazz

AthensJazz
Θράσος Ειρήνης /
Thrassos Irinis

23.05 — 29.05
↓
Έκθεση φωτογραφίας
Women in Jazz

ένα περιβάλλον ενός ιδιότυπου
διαρκούς αυτοσχεδιασμού και
από την πλευρά της performer
αλλά και από αυτής του ματιού
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
που αποτυπώνει. Μ’ ένα περίεργο
και απρόβλεπτο τρόπο, μέσα
από στιγμές, αναπτύσσεται
Η έκθεση φωτογραφίας Women
μια ιδιαίτερη αλλά βαθύτερη
in Jazz αναδεικνύει το σχετικό με
γνωριμία του φωτογράφου με
τις γυναίκες μέρος της δουλειάς
τριών παθιασμένων με την μουσική την ξεχωριστή καλλιτεχνική φύση
των γυναικών που αποθεώνει.
και τις παραστατικές τέχνες
Αποτυπωμένες αντανακλάσεις
φωτογράφων. Την προσπάθεια
συναισθημάτων πάνω σ’ ένα
τριών διαφορετικών μεταξύ
τοίχο, με στιγμές που θα ζήσουν
τους – πλην όμως αφοσιωμένων
για πάντα.
στο αντικείμενο – ανθρώπων να
αποτυπώσουν μερικές στιγμές
σημαντικής καλλιτεχνικής
Νέοι Φούρνοι
δημιουργίας, από εκείνες που
Ώρες λειτουργίας:
η ανάμνηση μιας εκδήλωσης ή
Δε - Πα. 19.00 – 00.00
ενός δρώμενου δεν μπορεί να
Σα - Κυ.
12.00 – 00.00
συγκρατήσει. Ενός… φανατικού
ερασιτέχνη (Θράσος Ειρήνης) και
*Είσοδος ελεύθερη
δύο φτασμένων επαγγελματιών
(Σπύρος Βαγγελάκης & Κώστας
Μπρουμάς).
Αν και στον ευρύτερο χώρο της
τζαζ, όπως και πέρα από αυτή, οι
γυναίκες είναι ακόμη αριθμητική
μειονότητα, το κοινό πάντοτε
θα μαγεύεται απ’ αυτές και την
παρουσία τους στη σκηνή. Ο
επίμονος και διεισδυτικός φακός,
μέσα από το πεινασμένο μάτι
του φωτογράφου, γίνεται στο
κατάλληλο timing o αποδέκτης της
ξεχωριστής λεπτής καλλιτεχνικής
στιγμής και της σαγήνης που αυτή
απλόχερα προσφέρει. Άλλοτε
με παιχνίδια στο φως κι άλλοτε
μέσα απ’ τις σκιές, πάντα όμως σε

Photo exhibition
Women in Jazz

Technopolis City of Athens
The Women in Jazz photography
exhibition highlights the femalerelated work from three passionate
photographers of music and the
performing arts. It reflects the
efforts of three very different but
fully dedicated and committed
photographers, to capture some
female artists in their moments
of significant artistic excellence,

the ones that the memory of an
event or a performance, usually
cannot withhold. Those of a
fervent and enthusiastic amateur
(Thrassos Irinis) and two distinctive
professionals (Spyros Vangelakis &
Costas Broumas). Even if women still
remain a minority in the jazz world
(and beyond), audiences will always
be enchanted by them and their
presence on stage. The persistent
and insightful lens, through the
hungry photographer’s eye, at the
right timing becomes the sensor of
those fine artistic moments and the
seductive magic they lavishly have to
offer. Often through playful situations
in luminous conditions, other times
battling the shadows but always in
an improvisational mode, both on the
performer’s end, as well as the eager
eyes of the photographer. Thus in a
strange and unpredictable manner through those special moments - the
photographer finds himself bonding
with the distinctive artistic nature
of the women he deifies. Imprinted
emotional reflections on a wall, with
moments that will live on forever.

Σπύρος Βαγγελάκης /
Spyros Vangelakis

New Retorts
Opening hours:
Mon - Fri 19:00 – 00:00
Fri - Sun 12:00 – 00:00
*Free admission

Κώστας Μπρουμάς /
Costas Broumas
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Πε / Thu 26.05
↓
Athens Jazz Club
Program
GAZARTE

Matina Sous Peau

Live με το Makiko Hirabayashi
Trio & DJ set από τη Matina
Sous Peau

Live with Makiko Hirabayashi
Trio & DJ set by Matina Sous
Peau

21:30 Makiko Hirabayshi Trio
Live show

Makiko Hirabayashi Trio

21:30 Makiko Hirabayshi Trio
Live show
23:30 Matina Sous Peau
DJ set

23:30 Matina Sous Peau
DJ set
Το Club Program του φετινού
Athens Jazz ξεκινά με το Makiko
Hirabayashi Trio. Γεννημένη στο
Τόκυο, μεγαλωμένη στην Ιαπωνία
και στο Χονγκ-Κονγκ, με σπουδές
στη Βοστώνη και με βάση της την
Κοπεγχάγη, η Makiko Hirabayashi
είναι μια καλλιτέχνιδα με ρίζες
τόσο στην κλασική μουσική όσο
και στη τζαζ. Το τρίο της, στο
οποίο παίζει και η δεξιοτέχνις
κρουστών Marilyn Mazur – γνωστή
από τη συμμετοχή της στο Miles
Davis Group, θεωρείται από τους
κριτικούς ως μία σημαντικότατη
φωνή της διεθνούς τζαζ σκηνής,
ήδη από την κυκλοφορία του
πρώτου του άλμπουμ, το 2006.

ποιότητας αφηγηματική
δεξιότητα, όπου στοιχεία τζαζ,
κλασικής μουσικής, ήχοι της
Άπω Ανατολής και σκανδιναβικές
διαθέσεις συνθέτουν ένα πολύ
προσωπικό μα και συναρπαστικό
ιδίωμα.

Το τρίο είναι γνωστό για τη ζωηρή
αλληλεπίδραση μεταξύ των
μελών του αλλά και τις δυνατές
συνθέσεις με μια εξαιρετικής

*Η εμφάνιση του Makiko Hirabayashi Trio
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Danish
Institute at Athens.

Ακολουθεί dj set με την
πολυπράγμων μουσικό και
αγαπημένη του αθηναϊκού
κοινού Matina Sous Peau, η οποία
υπόσχεται – όπως πάντα – να μας
ξεσηκώσει!
Makiko Hirabayashi (πιάνο), Klavs
Hovman (μπάσο), Marilyn Mazur
(ντραμς, κρουστά, φωνητικά)

Yποστηρίζεται από το Ministry of Foreign Affairs
of Denmark και το Μinistry of Culture Denmark.

This year’s Athens Jazz Club
Program starts with Makiko
Hirabayashi Trio. Born in Tokyo,
raised in Japan and Hong Kong,
educated in Boston and based in
Copenhagen, Makiko Hirabayashi
is a multicultural artist with
roots in classical music and jazz.
Critics have considered her trio,
featuring former Miles Davis
Group percussionist Marilyn
Mazur, as a significant voice on
the international jazz scene since
its first album in 2006. The trio is
known for the lively interaction
between its members and intense
compositions with an exceptional
narrative skill, where elements of
jazz, classical music, sounds of the
Far East and Scandinavian moods
make up a very personal yet
fascinating idiom.

Following them, a DJ set with
the multi-talented musician and
favourite of the Athenian audience
Matina Sous Peau, promises - as
always - to excite us!
Makiko Hirabayashi (piano), Klavs
Hovman (bass), Marilyn Mazur
(drums, percussions, vocals)
*The performance of Makiko Hirabayashi Trio
is in collaboration with the Danish Institute in
Athens.
Supported by Ministry of Foreign Affairs of
Denmark & Μinistry of Culture Denmark.
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Σα / Sat 28.05
↓
Athens Jazz Club
Program
GAZARTE

Kosmos Jazz Party with live
Idra Kayne x MCD & DJ set by
the producers of Kosmos 93.6

Kosmos Jazz Party
με live Idra Kayne x MCD
& DJ set από τους παραγωγούς
του Kosmos 93.6

21:30 Idra Kayne x MCD
Live show

21:30 Idra Kayne x MCD
Live show

23:30 Kosmos 93.6 radio
producers
DJ set

23:30 Kosmos 93.6 radio producers
DJ set
Η εκρηκτική performer Idra
Kayne και ο πολυπράγμων
DJ και παραγωγός MCD, ένα
ντουέτο που μετράει δεκάδες
κοινές εμφανίσεις σε όλη την
Ελλάδα και έχει συνεργαστεί
και δισκογραφικά σε δύο singles
(“Flyin’ high” και “Sodade”),
σκοπεύουν να μας παρασύρουν
στον πολύχρωμο soulful κόσμο
τους με soul, R ‘n’ B και hip hop
groove από τις προσωπικές τους
δισκογραφικές δουλειές και με
αγαπημένες διεθνείς επιτυχίες.
Ακολουθεί ένα επίσης εκρηκτικό
DJ set από τους παραγωγούς του
Kosmos 93.6.
Ετοιμαστείτε για χορό!
Ετοιμαστείτε για το Kosmos Jazz
Party!

Idra Kayne

MCD

The explosive performer Idra
Kayne and the multi-talented
DJ and producer MCD, a duo
that counts dozens of joint
performances all over Greece and
has collaborated on two singles
(“Flyin’ high” and “Sodade”),
intend to lure us into their
colourful soulful world with soul,
R ‘n’ B and hip-hop grooves from
their personal recordings and
international hits.
They are followed by an equally
explosive DJ set from the
producers of Kosmos 93.6.
Get ready to dance! Get ready for
the Kosmos Jazz Party!
*In collaboration with Kosmos 93.6.

*Σε συνεργασία με τον Kosmos 93.6.
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27.05
↓
Ημερίδα
Women in Jazz
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
@ INNOVATHENS
12:00 VOCAL MASTERCLASS
με τη Lucy Woodward
Make singing your art.
Make music your business.
Η μία και μοναδική Lucy
Woodward (US), με συνεργασίες
από Snarky Puppy, Pink Martini έως
Rod Stewart και Barbra Streisand,
παραδίδει ένα διασκεδαστικό και
γεμάτο έμπνευση vocal masterclass
not to be missed για το πώς
να χτίσεις το προσωπικό σου
φωνητικό “toolkit” και να έχεις μια
δυναμική on-stage performance.

18:30 PANEL
Emerging female artists
creating culture & leading the
European and international jazz
scene (αγγλικά)
Ομιλήτριες:
Yazz Ahmed (UK), Maria Faust (EE),
Τάνια Γιαννούλη (GR)
Συντονιστής:
Jon Omar Arnason (καλλιτεχνικός
διευθυντής – Reykjavik Jazz Festival)

Τρεις διαφορετικές γυναίκες,
τρεις σπουδαίες μουσικοί με
διαφορετικές μεταξύ τους πορείες
συζητούν για την ισορροπία
των φύλων και τη γυναικεία
ενδυνάμωση και μοιράζονται την
εμπειρία τους από την ευρωπαϊκή
και διεθνή μουσική σκηνή.

19:30 PANEL
Women representation in music
(αγγλικά)
Ομιλήτριες:
Αλέξια Βασιλείου (CY), Simona Molinari
(IT), Lucy Woodward (US)
Συντονίστρια:
Martel Ollerenshaw (αντιπρόεδρος Europe Jazz Network / σκηνοθέτρια
& δημιουργική παραγωγός Arts & Parts Ltd.)

Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν
περισσότεροι άντρες απ’ ότι
γυναίκες μουσικοί; Αυξάνεται η
γυναικεία εκπροσώπηση στον
χώρο της μουσικής; Λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη οι γυναίκες στη
τζαζ σκηνή; Είναι αλήθεια ότι οι
γυναίκες μουσικοί αντιμετωπίζουν
περισσότερες δυσκολίες από τους
άντρες στην αρχή της καριέρας
τους; Τρεις μουσικοί συζητούν
σχετικά με το αν οι γυναίκες έχουν
τις ίδιες ευκαιρίες στη μουσική
βιομηχανία στις χώρες τους αλλά
και διεθνώς.
Αναλυτικό πρόγραμμα:
athensjazz.gr

#AthensJazz

#WomeninJazz

Three different women, three great
artists from varying walks of music
get together to talk about gender
balance and women empowerment
and shed their truth on navigating
the European and international
music scene.

Conference
Women in Jazz
Technopolis City of Athens
@ INNOVATHENS

19:30 PANEL
Women representation in music
(in English)

12:00 VOCAL MASTERCLASS
by Lucy Woodward

Moderator:
Martel Ollerenshaw (Vice President
Europe Jazz Network / Director &
Creative Producer at Arts & Parts Ltd.)

Make singing your art.
Make music your business.
The one and only Lucy Woodward
(US), with collaborations from
Snarky Puppy, Pink Martini to Rod
Stewart and Barbra Streisand,
delivers a fun and inspiring vocal
masterclass not to be missed on
how to set your goals and build
your singer’s “toolkit” for a dynamic
on-stage performance.

18.30 PANEL
Emerging female artists creating
culture & leading the European
and international jazz scene
(English)
Panelists:
Yazz Ahmed (UK), Maria Faust (EE),
Tania Giannouli (GR)
Moderator:
Jon Omar Arnason (Artistic Director Reykjavik Jazz Festival)

#AthensJazz2022

Panelists:
Alexia Vassileiou (CY), Simona Molinari
(IT), Lucy Woodward (US)

Why are there still more male than
female musicians? Is the female
representation in music growing?
Are women taken seriously in
the jazz music scene? Is it true
that female musicians face more
difficulties than male musicians
do in the beginning of a career?
The discussion wants to bring
some light to the question if
women have the same chances
and opportunities in the music
business, and especially in
performing and composing in their
countries and internationally.

Detailed programme:
athensjazz.gr
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ΜΟΥΣΙΚΉ
ΤΕΧΝΌΠΟΛΗ
06 - 09.2022
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Στην πιο εμβληματική σκηνή της πόλης
ανεβαίνουν, για ακόμη μία χρονιά,
οι πιο αγαπημένοι Έλληνες και ξένοι
καλλιτέχνες, ονόματα-έκπληξη και
σχήματα απ’ όλα τα μουσικά είδη,
κάνοντας την Τεχνόπολη τον απόλυτο
καλοκαιρινό προορισμό για όλους!

#ΜουσικήΤεχνόπολη
athens-technopolis.gr

athensmusicweek.gr

Connecting Cultures
Inspiring Innovation

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
23 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 19:30

ΕΚΘΕΣH ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

JUNE
22-24 2022

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ

Τεχνόπολη
∆ήµου Αθηναίων
Organisation:

Associate Partners:

#ΔΕΚΑ3

metapolis.gr
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