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"Jazz"lı Gündem

18. !stanbul Caz Festivali: Jamie Cullum

European Jazz Club konserleri 7 Temmuz gecesi Alp Ersönmez ile Bugge Wesseltoft`u bir
araya getirecek...
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Bu içerik 298 defa okunmu!tur.

!stanbul Caz Festivali`nin European Jazz Club konserleri
Sanatçı: Jamie Cullum

kapsamında 7 Temmuz ak!amı Alp Ersönmez elektronik

Mekan: Santral #stanbul, Kıyı Amfi

müzi"i cazla sentezleyen ve fusion müzi"e yeni bir boyut

Tarihi: 06.07.2011

getiren müzisyen Bugge Wesseltoft ile "Cereyanlı" projesini
gerçekle!tirmek üzere seyircilerle Salon`da bulu!acak. Biz de

Saat: 21:00
Web Adresi: http://web03.biletix.com/etkinlik

yayınladı"ımız European Club konserleri söyle!ilerimize Alp Ersönmez`le yaptı"ımız kısa ama aydınlatıcı

Etkinlik Bilgisi : Caz, pop ve rock’ı özgün bir

konu!mayı büyük bir zevkle dahil ettik.

yakla!ımla bulu!turan ve #ngiltere’nin en ba!arılı

Quartet Muartet, !stanbul Sessions, Kangroove gruplarıyla yaptı"ı çalı!maların yanında Nil Karaibrahimgil,

caz müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen

Tarkan gibi pop starlarıyla beraber sahne alan Ersönmez geçen kı! kendi adına yayınladı"ı ilk albümü

Jamie Cullum’dan benzersiz bir konser. Cullum,

“Yazısız” ile büyük ilgi gördü. Bas gitarıyla farklı müzik türlerinin pek çok ismine e!lik eden Alp Ersönmez

özgün vokal tarzı, modern piyano tınıları, sıcak

ile 8 Temmuz ak!amı birlikte çalaca"ı ve Jan Garbarek, Nils Petter Molvaer, Sidsel Endresen gibi ustalarla

caz anlayı!ı ve enerji dolu performansıyla Kıyı

sahne alan Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft`u ve “Cereyanlı” projesini konu!tuk...

Amfi’de.

Alp Ersönmez: "Cereyanlı" daha önceki projelerime benzemiyor,
sadece Bugge ile ortak bir paydada bulu"uyoruz bu anlamda...
18. !stanbul Caz Festivali: Serdar Barçın
Feat !brahim Maalouf

Beliz Hazan: Alp Ersönmez deyince aklımıza çok farklı projelerde yer alan ba"arılı bir bas gitarist geliyor.
Bu kadar geni" bir perspektife hitap eden bir bas gitarist olarak elektronik müzik ve caz müzi#i sentezleyen
önemli isimlerden Bugge Wesseltoft ile bu projede bulu"maya nasıl karar verdiniz?
Alp Ersönmez: On yıl kadar önceydi, Bugge Wesseltoft’un elektronik müzik ve cazı birlikte harmanlayan
müzi"ini büyük bir zevkle dinliyordum. ‘Cereyanlı‘ projesinin ilk tohumları ta o yıllarda atıldı diyebilirim. 3-4
yıl önce de bir jam sessionda onunla bir araya gelme fırsatımız oldu. Birlikte çalmaktan da dinlemek kadar
büyük bir keyif aldım. Bu yılda ‘’Cereyanlı’’ projesini European Jazz Club gecelerinde birlikte çalmaya karar
verdik.

Sanatçı: Serdar Barçın Feat #brahim Maalouf
Mekan: #KSV / Salon - Sadi Konuralp Cad. No:5
34433, $i!hane Istanbul

Beliz Hazan: Peki, bu konser kapsamında ikiniz dı"ında sahnede ba"ka kimler olacak ve elbette onlar da
Wesseltoft ile kez mi çalacaklar, bilgin var mı?

|

34433, ! i"hane Istanbul
Tarihi: 06.07.2011

Alp Ersönmez: Bu konser kapsamında !mer Demirer trompette, Engin Recepo"ulları saksafonda, Erdinç

Saat: 22:30

$enol davulda, bizimle birlikte çalacaklar. Onlar da ilk defa Bugge Wesseltoft ile bir arada çalacaklar.

Web Adresi: http://web03.biletix.com/etkinlik
Etkinlik Bilgisi : Albümü "Barbun"u geçti#imiz

Beliz Hazan: ’Cereyanlı’’ projesi daha önceki çalı#malarına benzeyen bir çalı#mamı, hatta bunun

kı" aylarında yayınlayan Serdar Barçın 18.

devamına iki soru daha ekliyelim, ilki, `Cereyanlı` bir albüme dönü#ecek mi?

!stanbul Caz Festivali, European Jazz Club
konserlerinde !brahim Maalouf ile aynı sahneyi
payla"acak.

Alp Ersönmez: "Cereyanlı" daha önceki projelerime benzemiyor. Sadece Bugge ile ortak bir paydada
bulu"uyoruz bu anlamda. Elektronik müzik tabanıyla cazı sentezliyoruz. Albüm olarak gelecek yıl çıkartma
planımız var. Bu konserin kaydı alınacak. $yi bir kayıt olursa yayınlamak isteriz tabii.
Beliz Hazan: Bu söyle#i hafta ba#ında yayına girece"i için sormak için tam zamanı, festival kapsamında
okurlara mutlaka gitmelerini önerece"in konser hangisi olur?

Lloyd Chisholm Quartet
Alp Ersönmez: Kesinlikle "Tribute to Miles". Herbie Hancock piyano ve tu"lu çalgılarda, Wayne Shorter
saksofonda, Marcus Miller bas ve bas klarnette, Sean Jones trompette, Sean Rickman ise davulda… Bu
konserin kesinlikle kaçırılmamasını öneririm.
» European Jazz Club konserleri 7 Temmuz gecesi Alp Ersönmez ile Bugge Wesseltoft`u bir araya getirecek
Beliz
Hazan:
Sevgili Ersönmez’e
bu Alp
kısaErsönmez
ve güzel söyle#isi
için te#ekkür ediyor, Bugge Wesseltoft ile birlikte
konser
için arkada"ımız
Beliz Hazan
ile konu"tu...
gerçekle#tirece"i bu güzel projeye bu yazıyı okuyan herkesi davet etmek istiyoruz.
» 18. $stanbul Caz Festivali kapsamında 4 Temmuz`da Arkeoloji Müzesi bahçesinde yeni albümü "Mano A
Beliz
Hazan
Mano"
ile sahne alacak Michel Camilo üzerine bir portre denemesi...
Cazkolik.com / 05 Temmuz 2011, Salı
» 18. $stanbul Caz Festivali`nin dikkat çeken konserlerinden birine The Duwala Malambo isimli projeleriyle
Payla! ak"amı
1
11 Temmuz
Arkeoloji Müzesi`nin bahçesinde imza atacak Richard Bona ve Raul Midon olacak...

Sanatçı: Lloyd Chisholm Quartet
Mekan: Nardis Jazz Club

» Cenk Akyol $stanbul Caz Festivali`nin bu yıl merakla beklenen isimlerinden Joss Stone`u yazdı:

Bu
Bölümde
Yayınlanmı#
Di"er Yazılar
"Joss`mak
hepimize
iyi gelecek..."

Tarihi: 06.07.2011
Saat: 21:30

» Baki Duyarlar Grammy ödüllü müzisyenlerden olu"an grubu "Colors" ile 22 Haziran`da Akbank Sanat Caz

Web Adresi: http://www.nardisjazz.com

Günleri`nde...

Etkinlik Bilgisi : Lloyd Chisholm (tp), Önder

» Akbank Sanat 15 - 29 Haziran tarihleri arasında sürecek olan onbe" gün boyunca caz konserleri

Focan (g), Ozan Musluo"lu (b), Ferit Odman

düzenleyecek.

(d).
» Salon`un sezon kapanı" konserinde caz davulunun ya"ayan en önemli isimlerinden Jack DeJohnette
Lloyd Chisholm günümüz caz trompetin ilginç
isimlerinden birisi ve müzik hayatı kırk yılı a"an
ve dört kıtaya uzanan bir müzik adamı. Do#du#u

kariyerine yön veren 78 tarihli "New Directions" albümüne benzer bir projeyle sahne alacak.
» $stanbul Jazz Center çıldırmı" olmalı!!! 13 Mayıs gecesi Victor Wooten ile ba"layan "Early Summer Jazz

kent olan Washington DC yakınlarındaki

Fest" Haziran ortasına kadar sürecek.

Baltimore`da ba"layan müzikal serüveni zaman

» Sorarız size ey dostlar, dünya üzerinde böyle bir festival kainatın kalanında izleyemeyecek olan bizlere

içerisinde onu dünyanın bir çok kö"esindeki

reva mıdır? Montreal Caz Festivali bu yıl tam 3.000 müzisyeni a#ırlıyor.

konserlere ve festivallere ta"ımı". Bu görkemli
yolculuk sırasında Lloyd dünya caz tarihinin Art

» 19!çeri"e
Mayıs tatilinde
Bu
Yapılan Bodrum`a
Yorumlar`kaçacak` olanlara müjde, sizi orada bir de mini caz festivali bekliyor;

Farmer, Barry Harris, Dizzy Gillespie gibi bir

Bodrum II. Karsanat Caz Festivali 19-21 Mayıs tarihleri arasında...
Bu içeri#e hiç yorum yapılmamı". $lk yorumu siz yapabilirsiniz!

çok önemli yıldızıyla çalı"ma firsatı bulmu" ve
bu ustalardan ö#renerek daima müzik ufkunu
genisletmi". Asıl köklerini olu"turan "Hard-

» Sevin Okyay 13-14 Mayısta $stanbul Jazz Center`ın "Early Summer Jazz Fest" adı altında düzenledi#i caz
günlerinde sahne alacak olan basın büyük starı Victor Wooten`ı yazdı.

Bop" stilini ise daha sonra Nat Adderley,

» Paris`in en gözde 10 yeni, ilginç, kısmen ekonomik ve yaratıcı, canlı müzik mekan ara"tırmasına dair en

Stanley Turrentine, Kenny Drew Jr., Curtis

yeni haber ünlü Guardian gazetesinde John Bruton imzasıyla yayınlandı.

Fuller ve Idris Sulieman gibi ba"ka yıldızların
çaldı#ı bir çok grupta 30 yıldan beri çalı"arak
geli"tirmi". Lloyd`un New York caz

» Alanında bir efsane isim olan Butch Morris ve Nublu orkestrası 29 - 30 Nisan geceleri Cemal re"it Rey
salonunda.

müzisyenleriyle yapmı" oldu#u DMC’den

» Cenk Akyol fusion gitarın ödüllü ustalarından Mike Stern`ün 11 Nisan gecesi Rome & Juliet Hall

geçti#imiz yıllarda yayınlanmı" olan "From The

konserini izledi ve kaleme aldı...

Moon" albümünde efsanevi tromboncu Curtis
Fuller da e"lik etti.
Giri#: 30 TL, Ö"renci: 15 TL

» Türk caz dinleyicisinin yakından tanıyıp sevdi#i piyanist Abdullah $brahim Güney Afrika`dan bugüne
uzanan hayatını Marc Myers`a anlattı...
» Hava güzel olabilir, heyecanlı bir maç olabilir, arkada"larınız sizi kandırabilir... Hiç birine aldanmayın, 27
Nisan gecesini bu konsere ayırın; $lhan Er"ahin & Eddie Henderson.
» Amerika da kırkların a"ırı tutucu, dı"layıcı ve ırkçı anlayı"ından cazın ve cazcının a"a#ılanmasına kadar

Cazkolik Ziyaret Etmenizi Öneriyor

uzanan yakla"ımın günümüzde utandıran ikiyüzlülü#ü...

$KSV | SALON | $! SANAT
» Genç neslin sesi ve yorumlarıyla dikkat çeken caz "arkıcılarından Ece Göksu, Bill Evans projesiyle
Cazkolik.com bir Feridun Erta"kan Rek. ve Tas. Hiz. Ltd. !Nardis`te.
ti. hizmetidir. | cazkolik@cazkolik.com | info@cazkolik.com | t: 0 216 385 49 12
» Efsanevi DownBeat dergisinin son sayısında dikkat çekici bir çalı"ma; "Dünyanın En $yi 150 Jazz Klübü"
dosyası...
» Fransız cazının modern e#ilimli güçlü ismi Louis Sclavis ile $zmir Caz Festivali konseri öncesinde
arkada"ımız Ceren Erdur konu"tu...
» Cenk Erdem yeni yazısında pop ile cinselli#in uzun yıllara dayanan ili"kisindeki pazarlama olgusu ve
kavramların son yıllarda büründü#ü içeri#i sorguluyor...
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