Açık havada geçirilen keyifli bir gün. Eşsiz

bir an yakalayabilmek için ideal bir ortam

Bogaz, insanı saran yaz meltemi, leziz

sunuyor.

yemekler

hepsi

Konuklarımız için bir başka sıcak sürpriz

Çıragan usulü. Sadece Çıragan Hotel'in

ve

muhteşem

servis;

imiz daha var: Eylül sonuna kadar Palm

teraslarında yaşanabilecek bir hisı

Coun'da, guneyin sıcak esimilerini taşıyan

Gazebo,

canlı müzigi dinleyebilirsinız.

terasları,
Tugra'nın

Brasserie ve Çıragan Restaurant
Beliini

ve

Eıkırılılıloırnıı:ı dıılıa ayrıntılı

samimi

balkonları yaz mevsi
minde saray yaşamını
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{(ft�/fW// (��/N' @)%/
K[Mf'IN\KI ·ISTANBUl

ÇIRAGAN CAD 84, BEŞIKTAŞ 80700 ISTANBUL
TEL 9 O 212 258 ll77 FAX 9 O 212 259 6687

http 1/wv.·��ı cıraganpalıct com

4� INTERNATIONAL

ISTANIUL
FOUNDATION
FOR CULTURE
AND AATS

iSTANBUL
JAZZ FESTIVAL

JULY7 -19 nMMUZ 1997
Uluslararası Istanbul Caz Festivali,
Avrupa Caz Festivalleri Birligi üyesidir.
The International İsranbul Jazz Fesrival
is a member of rhe European Jazz Fesrivals Associarion.

Programda degişiklik hakkı saklıdır.
Programmes subjecr ro modificarion.
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25. Yılı Kutlarken

düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatrp.Festivali

kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan

tiyatro toplulukları en iyi örneklerle katılm.!'kta ve

programına,.Türk (ödenekli ve özel) ve yab�ncı

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı. Avrupa'nın birçoW
ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir
benzeri nin, Avrupa ve Asya arasında tarih boyunca
bir köprü olan Istanbul gibi bir metropolde de

bu gösteriler lzleyicilevin büyük ilgisini
çekmektedir. 9.ı Uluslararası •lstanbui,.Tiya�ro
Festivali 19 Mayıs

•

3 Haziran 1997 tarihleri·

,J .

yapılmasını di:işleyen bir. sanayici olan Dr. Nejat

arasındaıdüzenlenecektir.

yöneticisinih de katılımıyla, 19·73 yılında kuruldu.

programlar
. ının bir bölümü olarak düzenlenen ı

F. Eczacıbaşı'nın önderli�inde, ondört fırma ı

·

·

'

1

Daha ön�eki yıllacda Uluslararası Istanbul Festivali
•:

plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal· ve

ilk Istanbul Festivali, G:l.imhuriyetin 50 yılının
kutlandı�ı 1973 yılında, 15 Hatiran .ile 15 Temmuz,
arasında gerçekleştirildi.

uluslararası sergilere 1987 yılında son verilmiş .ve
bu tarihten·itibaren ça�daş sanattaki.son·akımların

Istanbul Festivali, ilk yıllarırdan itibaren, Türkiye

sergilendigi Istanbul Bienali, Istanbul Kültür ve

ile birlikte tüm uluslarm müzik '(orkestra

Sanat Vakfı'nıh döndüncü uluslaraırası nitelikteki

kanserleri, oda müzi�i. resitaller ıve •geleneksel

faaliyeti olarak başiatıi mıştır. 5. Uluslara�ası ı

müzik), klaşik bale ve ça�daş dans, opera,,folklpr,

Istanbul• Bienali 4 Ekim- 9 Kasım• 1997· tarihleri

caz/pop, tiyatro, sinema.ve plastik sah'atlar

arasında gerçekleştirilecektir.

'·

dallarındaki .yaratıtflıklarının •en iyi örneklerine

1986 yılindan• başlayarak Uluslararası Istanbul

programlarında yer ve�meyr amaç edinmiştir.

Festivali programı kapsamında özel bir bölüm Cai.

•

Kuruluşundan bu yanaı her yıl ontalama 50

Müzi�i'ne ayrılmıştır. Bugüne de�irt Keith jarrett,

gösteriye yer veren Istanbul Festivali, programının

Ray Charles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan

niteli�i ve çeşitlili�iyle,.sayısı yıldan yıla artan bir

Garbarek, Modern jazz Quartet, Manhattan

izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kuruluş amacına

Transfer, Ornette Coleman, Wynton Marsalis,

ulaştı�ının bir göstergesi ise, kuruluşundan be� yıl

David Sanborn gibi Caz dünyasının önde gelen

sonra ve ilk başvurusunda ( 1977) A'lrupa'nın en

grupları ve caz ustaları Festival'e katılmıştır.

önemli festivallerinin üyesi oldu�u Avrupa
Festivalleri Birli�i'ne kabul edilmesidir.

,

25. Uluslararası .Istanbul Müzik Festivali

Son yıllarda caz izleyicisinin 1.00.000'1 aşması, bu·

ı

konserlerinıayn bir Festival olarak
de�erlendirilmesini zorunlu kilmıştırıılı994 yılında

ı

15 Haziran- 8 ;ı'emmuz 1·997 tarihleri- arasında
gerçekleştirile�ektir.·

Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla Uluslararası , .

Istanbul Caz Festivali ba�ımsız bir etkinlik olarak

Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali

düzenlenmeye başlanmıştır. 4. Uluslararası

programına ilk kez 1981 yılında alınmıştır.

Izleyicilerden gö�dü�ü ilgi üzerine, film gösterileri ıl
1984'ten başlayarak Istanbul Festivali'nden ayrı bir

döneme, Nisan ayına kaydırılmış ve 1985'te
Festival programında, ilk kez biri "Uluslararası"

'

di�eri "Ulusal" olmak üzere iki yarışmalı bölüme

J

yer verilmiştir. Yıllar ,içerisinde sürekli bir gelişme
gösteren Film Festivali, 1989 yılı başında, dünya
film festivallerinin koordinasyonunu üstlenen

ı

Istanbul Caz Festivali ö!- 19 Temmuz 1997·

tarihleri arasında düzenlenecektir.

Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından
sonra programını·Ldasik müzik, bale, opena ve
geleneksel müzik dallarJhda. yo�unlaştıran
Uluslararası Istanbul Festi.vali'nin adı, Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali olarakıde�iştirilmiştir.
Istanbul Kültür v'e•Sanat Vakfı 1992 yılında,

·

UNESCO'nun bir· yan kuruluşu olan "lnstitut ,

FIAPF (Federation Lnternationale des,Associati.ons

Iriternational de Promotion et i:le Prestige"

des Producteurs .de f'ilms /!Uluslararası Film

tarafından "Trdphee lnternationale des Arts• et de.

Yapımcılarıı Dernekleri Federasyonu) tarafından ı '

"Özel Konulu, Yarışmalı Festival'' olarak

·• ı,

tanınmıştır. 16. Uluslararası Istanbul Film Festivali

la Culture" ödülünü almıştır.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın girişimleriyle

,

başlatılan ve 27 Kasımı 1995'te temeli atılan

29 Mart- 13 Nisan 1997 tarihleri arasında

Istanbul, Kültür· ve Kongre Merkezi'nin. 2000'1i

düzenlenecektir.

yılların başında tamamlanmasi beklenmektedir.,

Uluslararası Istanbul Festivali programının bir

Böylece Istanbul Kültür ve Sanaü Vakfı, toplam

bölümünü oluşturan Tiyatro gösterileri, 1989

5400 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük .ve .

yılından beri Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın

en nitelikli kültür•ve kongre merkezini de

üçüncü sürekli faaliyeti olarak

lstanbul'a kazandıraoaktıf.

gerçekleştirilmektedir. Istanbul'da tiyatro
sezonunun sona ermesinden sonra. Mayıs ayında

ı l tl'

ı'

ı

'ı

ı'

-

':1 1

İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
Celebraring its 25 th year

The Istanbul Foundation for Culrure and Ares was
founded in ı 973 under the leadership ofDr. Nejat
F. Eczacıb�ı, who had conceived the idea of a festival
of the ares, similar ro those held annually ar cerrain
times of che year in a number of European ciries, ro

Istanbul Theane Festival will rake place 19 May3 June 1997.
In 1987 che various national and international

exhibirions in the field of visual am, formerly

arranged as pan of the International Istanbul Festival

programme, were discontinued, to be replaced by the

be held in Istanbul, a metropolis that for cenruries

Istanbul Biennial, che fourth international acrivicy of

had formed a bridge berween Europe and Asia. Thus,

the Istanbul Foundation for Culrure and Ares,

rhe Ist Isranbul Festival was held from 15 June to

comprising of exhibirions devared to the laresr

ı 5 July 1973, on the 50rh anniversary of the

rrends in contemporary art. The 5th International

foundation of the Republic of Turkey.

Istanbul Biennial will rake place 4 Ocrober -

From irs firsr inceprion che lsranbu.l Festival has

9 November 1997.

aimed ar including in ies programmes che fınesr

Beginning from 1986, a special seetion was

examples of ardstic creariviry in che fields of music

dedicared to jazz within the lnrernational Istanbul

(orchestral concercs, chamber music, recirals and

Festival. Si nce then che Festival hasred renowned

rradirional Turkish music), classical baller and

groups and masters of jazz, such as Keirh Jarren,

contemporary dance, opera, folklore, jazz/pop,

Ray Charles, MilesDavis,Dizzy Gillespie, Jan

cinema, drama and visual ares from both Turkey and

Garbarek, Modern Jazz Quarret, Manhattan Transfer,

abroad, as well as seminars, conferences and lenures.

Ornette Coleman, Wynton Marsalis,David Sanborn

Each year, since the year of its foundation, che

and many others. In che last years, a jazz audience

International Istanbul Festival programme has

exceeding 100.000 was attracred and enabled the

included an average of fıfry events designed to appeal

event to gain an independent idenriry. Thus, in 1994

to a grear variety of rasres, resulcing in a sready

the Board of the Foundation decjded ro organise the

annual increase in attendance figures. le succeeded in
achieving the hjgh standards of qualiry it has ser

event as a separate activity. The 4th International
Istanbul Jazz Festival wili be held in

irself, and this is proved by i ts acceprance in ı 977 as

7- 19 July 1997.

a member of the European Fesrivals Associarion.

W ith che announcement of a separate Jazz Festival,

The 25th International Istanbul Music Festival will

the name of the International Istanbul Festival was

be held 15 June- 8 July 1997.

changed to International Istanbul Music Festival

Film screerungs were fırsr included in the

which will carry on ies activities as a specialised

International Istanbul Festival programme in 1981.

festival of classical music, ballet, opera and

From 1984 onwards the Film Festival has raken

rradicional music.

place in April, quire independendy of the

In 1992, the Foundation was awarded the "Trophee

International Istanbul Festival, and in 1985 a

lmernarionale des Am er de la Culrure'" by lnsrirut

national and an internarional compecicion were

lnternacional de Promotion ec de Prescige of

included in its programme. International Istanbul

UNESCO.

Film Festival, which developed conrinuously, was

In ı 986 the Foundation iniciared a project that w ili

offıcially recognjsed by FIAPF (Federation

furnish Istanbul with a comemporary culture and

Incernacionale des Associacions des Producceurs de

congress cencre located on a 66-acre site at the

Films) as a "Comperirive, Specialised Festival'" ar rhe

disnicr of AyazaJ!a. The ground breaking ceremony

beginning of 1989. The 15rh International Istanbul

of the Istanbul Culture and Congress Centre was held

Film Festival will rake place 29 March- 13 April

on 27 November 1995. The project iniciared by

1997.

IFCA will be complered in rhe early 2000's and

The theanical comriburion, which had originally

furnish Istanbul with a culnire and congress cencre

formed one branch of the International Istanbul

with a total seat capaciry of 5400.

Festival, was re-organised in 1989 as the third
regular acriviry of the Istanbul Foundation for
Culrure and Acts. The International Istanbul Theane
Festival is held in May, immediardy afrer the end of
the Istanbul theane season, wirh a programme
comprising the fınesr examples of the works of both
foreign and Turkish theane companies, and has
aroused great public interest. The 9rh International
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ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ŞEREF KURULU THE HONORARY
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ŞAKIR ECZAClBAŞI

Başkan Yardımcıları

Vice Presidencs

Başkan

Presidene

ŞAKIR ECZAClBAŞI
Üyeler

Member

ASlM KOCABIYlK
BARLAS KÜNTAY

TAYFUN INDIRKAŞ
HILMI YAVUZ

Dışişleri Bakanlııtı

DENETIM KURULU

Ministry of Foreign Affairs

Maliye Bakanlııtı

M inistry of Finance

Milli E!ıitim Bakanlııtı

Ministry of Educarion

Kültür Bakanlııtı

Minisrry of Culrure

Turizm Bakanlııtı

Ministry ofTourism

Turizm Bakanlııtı Tanıtma Genel Müdürü
Minisrry ofTourism,

General DirectOr of Information

Devlet Opera ve Balesi Genel Mlidürü

General Director of the Srate Opera and Baller

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

General Director of the StateThearres

Cumhurbaşkanlııtı Senfoni Orkestrası Müdürü

Director of the Presidencial Symphony ürehescra

Prof. Av. ERCÜMEND BERKER
Prof. Dr. MÜNIR EKONOMI
GENCAY GÜRÜN
TAYFUN INDIRKAŞ
Doç. YEKTA KARA
GEYVAN McMILLEN
Dr. NAZAN ÖLÇER
Prof. Dr. BÜLENT ÖZER
Dr. CAN PAKER
HILMI YAVUZ

AUDITORS

ÇELIK ARSEL
Dr. ALTAN EDIS

YÖNETIM

DANIŞMANLAR

MANAGEMENT

ADVISORS

Genel Müdür

General Director

MELIH FERELI

Genel Müdür Sekreteri

Genel Danışman
General Advisor

SIR JOHN TOOLEY

Spansorluk Danışmanı

Executive Secrerary

Spansorship Advisor

Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali Yönetmeni

Corporate Identity Consultant

FUL DURAN

Director of the International
Istanbul Music Festival

CEVZA AKTÜZE

Uluslararası Istanbul
Film Festivali Yönetmeni

Director of the International
Istanbul Film Festival

HÜLYA UÇANSU

ATILLA AKSOY

Kurumsal Kimlik Danışmanı
BÜLENT ERKMEN

Kültür Merkezi Danışmanı
Cultural Centre Advisor

DOCAN TEKELI

Grafik ve Yayın Danışma Kurulu

Graphic Design and Publicarions
Advisory Committee

Uluslararası Istanbul
Tiyatro Festivali Yönetmeni

YURDAER ALTlNTAŞ
BÜLENT ERKMEN
PAUL McMILLEN

IstanbulThearre Festival

Tanıtım Danışma Kurulu

Director of the International

DIKMEN GÜRÜN UÇARER

Uluslararası Istanbul
Caz Festivali Yönetmeni

Director of the International
Istanbul Jazz Festival

GÖRGÜN TANER

Uluslararası Istanbul Bienali Yönetmeni
Director of the International

Istanbul Biennial

FULYA ERDEMCI

Mali ve Idari Işler Yönetmeni

Director, Finance and Adminisrrarion

ASU MAN BAYRAM

Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni
Director, Press and Public Relations

ESRA NILGÜN MIRZE
Spansorluk Yönetmeni

Director, Spansorship

ÖMÜR BOZKURT

Public Relarions Advisory Committee

BÜLENT ERKMEN
PAUL McMILLEN
CEMAL NOYAN
CÜNEYT BIROL
AYHAN TEZCAN
ARHAN KAYAR

Hukuk Işleri Danışma Kurulu

Legal Advisors

ASLI BAŞGÖZ
ESAT BERKSAN
NILGÜN GENÇ
Mali Işler Danışmanı

Financial Advisor

SACIT BASMACI

Idari Işler Danışmanı

Administrative Affairs Advisor

RIFAT ÖKTEM

U LUSLARARASI<iS �AN B U
: L CAZ F ESTiVALi
INTERNATIONAL IST.i'\"NBUL JAZZ FESTIVAL
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Danışma
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Kurulu

Advisory Committee
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Y-JtOOT /1'-10[ rı?.

JAK BARUH
SADETTIN DAYRAN ı�t:ı·�ı ·G �ı;ııcz"oq:
'
FARUK ECZAClBAŞI
l·ıt.
( ,. /- ı
CENGIZ IŞILAY
'fO?;>' AJ..ıiT A
JAK KORNFILT
ırı�rrı� �ıCJ '" •n. >i ls,rr .jıu,
CAN KOZLU
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MIT'h"'OY
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Yönetmen Yardımcıları
-ırn j":ı\1 J,-.ırı·., l j
Assiscancs Direccors
'J3!-IJ� Hı.J:1M 11
ZELIHA KAYA.
Protokol ve Gişe PrococohaudiBöxıQffit:"e 19r.eCJ 1
LUSI IÇLIYÜREK, Halkla llişkileıı Public•Relariohs

vlAflJG .u:ı
Yardımcılar Assiscancs
SACIDE ERKMAN KESKII'ıt,d,�n! ,zsııncleıo:U
Basın Ilişkileri Press �!Jıcil'9�o y ;ıı;vıwı'l �i;:iJI'1
:.- Jf ) ' ll' .. i
q
. ı
NILGÜN SARAÇO<:ill,J,,,r � .,rf ·,0, ,,., " ('
Yönetmen Director
v;:.:r'\,) p r,.ıJJU"
GÖRGÜN TANER
Basın Ilişkileri Press Relaciııf\S,,,-ı .... ıol-1. ,,,;,.,,,,;
H�.bfT.�l!"' ') i.S.t;.li 1'"Jt.-- ··.Jııl.ı \ıl
AYNUR ATAKUL,
3:SÜT >lA ASV3 .J
Yönetmen Asistanı Assi��an� �9 rhe piJ�; tor l )
,
ıu
.
Departman Sekreteri Department Secrerary
APO AYDIN.
J·.rı� >11/>J':YJ
ludnımlı�ı;ısısl<ultJ
NURAY OMAÇ
ı- ııwı�oY ilr;viızs1ın'i1
Yardımcılar Assistane
. .
, ,
.ı
ECE ÇETIN
"ıuıu ..
.,r.,.��!J rı y . Y J' ,, ,ı,,, ,
ESRA AYSUN
ÜSTÜNGEL INANÇ· "'''' ";ı ıl •ı ; ,, >'>'Joıı(l
' . ·'l'·�·.r '' ·' . ·l .. .. ı
IL. ''
.,· i 'ıınn ..;d
DENIZ UYSAL "ı"ı
ASLI
UYSAL
ll '
)
ı·· /·
U2V1 1\.:JU AY JUH
Teknik Sorumlu Producqoo Maı)age ·:J,:ı.aşıu r
Sponsorluk Yönetmeni
BOZKURT KARASU
V'-<"1'. •3 T.�3JUI,
Direccor, Spansorship
lı,drıı;nl ızr;ınısıwıll
l•J ...
· '1'1,1" JU 'l
ÖMÜR BOZKURTın(JN•ı:ıııv Y .. r.vin91 oı!s(iT
Teknik Işler Technical Affairs
Yönetmen Asistanı A s'rWıiic i'o'the'öftı'&b'r , ..
NILÜFER KONUK, Yiik:ıııkt1_imar .A:rJ:biteatrT
lı.·nı. i"' rll ,,, ' ı ı
SELIN AYSAY
r
Teknik Ekip'Prodtltci�n'Tea \ı· " '' ··': ,. ' 1 ·�
.R3flA)U �1U.ShJJ �13M>IIG
_ " 'b T. ,.ı JliJ
vl:ıM,-,
Mali ve Idari Işler Yönetmeni
AHMET IZER
vn I.JI�)!'" JUN
Direccor, Finance and Admikis�tiit1 ı\<!f1il16l>u1U
ALl SALAH
V1A YOl-'I JM"'T
ASUMAN BAYRAM •rı"'rı,pr:ö'( dt.• ı''.l1 u:J
ALl SUNGURBEY
JO!li� -nvıu:::ı
ıl ��· 1" ·,•ı nı\ 1
'
ALPER KANIŞKAN
Muhasebe Accou ri�g ''
''· '
!..l•ı<tn"1'1
I"A:)S�T
1--'
A
HY
.ı,
BULUT ÇONGAR
METIN BAYRAM
.R V'A � V' UZ: .PO()
.'IAY.J >ı �AHfla
CEM KENAR
ABDULLAH KARADENIZ 3
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ERGUN ÜGLÜ uı,..ı li '>! •mıLÜ ,.,,1?1 �u ·vh
ALPAS�5'-..ı't.Çlr ılcn::ıı8 ıwrJ '<'Id ıu;ısısiw!U
FERHAT KARAKAYA
ıo ., .1• 1
l
Arşiv Archives
1 .ı ı•rıı.; ı· d_! rı!'! ,.,ı.J"ııı 1
GÖKHAN URULU
l.ıfl:ı Hfl ludnr.pl
AYDAN ÖZSOY
KÖKEN ERGUN
i)t13GR3 AYJUi
EMINE ŞAHIN
V1.42)1il]8 TA2�
METE CIVELEK
)Vı:i<J �U:)JI�� Arşiv Fotografları
�h!vejbRhQ o�; ıısb :;ı; ılst·1
METIN AKŞAHIN
FOTOGRAFJiAI'ı!); ,,..ı.,f ,.,
,,., ,, : ·ııı .,,ıo
•
r.
q•rı,;CJ
·ı�l?ı ılı;
MURAT ÇAKAR
AYLIN & MUAMMER YA��bi4Aa i1Al1U2A
"'-! ı.ı .n '1
MURAT SÖGÜTLÜOGLU
I.JAI'I2Ad TDAc
SAFA YALAZ
Santral Ope'l\Hlfm:ınö Y ·ı!>l:>i?i!l s
l>l:r,H 9v �ılL8
SAVAŞ BARUTÇU
ınMfl?ırıF:O 1:"'11?1 j·ır;bl ı AYŞE SAYA�rıııı;!Ji[ .. ıt.ı, -� ;.· ,,.,,, 1, 1,,1 rı
Konuk Agırlama HosplciHioy•.ill , . ı,·,, ""'" ,;,
Yardımcı Hizmetler Servl iM VıU<1Jiv1 A.A23
ECMEL PEHLIVANLl
�1:;T;ıC f tı'll.� , HASAN SAYAN
VIKTOR BENSUSAN
AZMI AKSUN
ıırJn,.,, lr.ir ııu ıl!
ADEM KALAÇ
Basın ve Halka Ilişkiler
TJll'�SOS !'IUMO
SÜLEYMAN ÖZTÜRK
Press and Public Relacions
•

•.
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Yönetmen Director
ESRA NILGÜN MIRZE

ı

�

··rY itJi

-

ı

,

l·ır �J,ı

; . 1•'2 •'

Istanbul Kültür ve Sanat Va fı, '1. luslararası Istanbul Cai'�estivali'nin gerçekleşmesinde katkıda
bulunan tüm Bakanlık, kU'ruiJNe1dşifer� reşl!kkflr ede � ,., lı .l�·�ı - .,. 9'•
?·

·

The lsranbul Foundarion for CulrufelıocLA�fs n1lld lik�ı:t61tliaı:iR rhe following Minisrries,

insrirurions, companies and individuals for1Hıe geııeç9JIS sıpporr rhey have given rhe 4rh lnrernarional
,
lsranbul Jazz FesrivaL
Sayın lsmall Kahraman, KültUr Bak.a,ıı
Sayın Prof. Or. Tansu Çiller. Dıtişleri Bakanı

�

,,

Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirliti
Dışişleri Bakanittı Kültür Işleri Genel MiJdüdOfÜ
Dışişleri Bakaniılı Yurtdışı Tanıtım Genel MüdürlOJO
Gümrtıkler Genel MüdürlOto
IETT Genel Modorıoıo
KOltür BakanhJı MOsteıarhtı
Kültür Bakanlıtı MOstep;r Yardımcılıklan
KOltUr Bakaniılı Anıdar \le MUzeler Genel MOdüriOJO
KUltUr BakanlıJı Kültür Merkezleri Daire Batkanhtı
TOrk Hava Yolları Genel MüdürlOto
T.C. TBMM Milli Sarıylar Daire Ba.ıkanhJı
TOrkiye Elektrik Kurumu
TRT Genel MOdOrlOtO

J

1

Istanbul Vali1iJi
Istanbul BUyOiqelıir Belediye Başk.anhgı
Istanbul BUyUiq:ehlr Belediyesi KUltür Işleri Daire Başkanhgı
Beyoglu Belediye Başkanlıgı
Açık Radyo
ı ,;. ,.
Aktif Datıum (Yusuf Köse)
Aldemo (Aydon - Fikrec Kavukçu)
Alpha Graplıks (l-loscn Tümerl<on)
Alonçbme Bektronik Organizasyon ve Toc. Ltd. Şti.
Ann Uysal
Aslı Başgöz
Art Video Productions (Dotan Olguner)
Aslı Badur Saniıman
AtatOrk Hava limanı Giriş GUmrük MüdüriOJU
AtatOrk Hava limanı Yolcu Salonu
Gümrük MUdUrlütü
AtatOrk KUltUr Merkezi Müdürlütü. Istanbul (Kemo/Bobuşcu)
Ateş Ith. lhr. MUşavidik Ltd. Şti. (Cem Ertaş)
Atilla Aksoy
ATV
BEK Tasarım
BetOI Mardin
Bilge Barhana
Bilgin Pereme<:l
Borusan GUc; Sistemleri San. ve Tic. AŞ.-CAT
British Airways (Arzu TUke, Şebnem Berlcol)
The British Council. Istanbul (Martin Fryer)
BOient Erkmen
Can Kozlu
Cıpitol FM
Cemal Mutver
Cemal Noyan
Cengiz !şılay
Cavit GOlpınar ve Ekibi
Cumhuriyet Gazetesi
Çakır K1gıtçılık, Nakliyat San. Ltd. Şti. (Ali- lbrahim Çoi<Jr)
Çırıg.ın Palace Otel Kempinsky-Istanbul
DoJan Tekeli
Dotuş Ses, MOzik. Işık Hizmetleri ltd. Şti.
Durın Ofset (Okcay Duran)
Energy 102 FM
ES Kurye-Escort Taşımacılık ve Turizm San ve Tic. A.Ş.
Esat Berksan
Faruk Eczacıbaşı
Fatih Öz.güven
Favorl Multimedya (Hakan A/ocahanlı)
Fida Film

Forogr.ı,lhıile /A.ı1inh/>1yoın er Y•11(11<1z)
Gazete Pazar
t GökharlUru!uve Ekibi
HOrFM
Imaj !IV laplrri Ltd. Şti' /Cemal Noyon)
lncerpan Re)damcıhk (Muscafa flbok- fbrohim Akmon)
lrirerl\mou�hı� Service
Ipek Cem
_
t,
Istanbul BoyUKşlhlr Belediyesi CRR Konser Salonu (Arda Aydafan)
Istanbul GümrOkler BaşmOdUriUJU
Jak Baruh
Jak Komfilt
Kanal D
Kerem Kurdotlu
Unk Multimeciy> (atneyı Birol, Gol f.triiven)
Magic Tanıtım ve Iletişim AŞ. {Ayhan Tezcon)
Mas Macbaacıhk A.Ş. {Lokmon Şahin, �nap Kanıöz)
Megavizyon (&ciJme YıfınJ
Mahmut Karaman ve Ekibi
Milliyet Gazetesi
Mehmet Demirel
1 Mehmer Sayın ve Ekibi
Mimeray (Erol Afakay)
Mustafa Akahn, KUltUr Bakanlıgı Müsteşar Yard.
Nadir Bekar
Or. t-lejat F. Ec�cıbaşı Vakfı
Neslihan GUcOm
Ne<wise (Ipek Com)
NTV
-Number 1 FM
Ofset Yapımevi
OJuz Yaşargil
Oto Basımevi (Asim Mondoa)
hu McMiJien
Polipak Cleaning Co.
P�moshop (Sedac Altun)
RadyoForeks
Radyo 2019
-RadikalReklam l1 (Mehmet Süzen)
rpm radar
Sabah Gazetesi
Sadettin Davrın

nt

free Cards-Jos ven der lee

U

Jı&

Srrie
irt l (Sibel, Atıf Tezerten)
Star TV
Suna Mag.ıra
The Mal-man. (Blilenc Şenses. Neslihon Mesutoflu)
THY Charter MUdortugo (Selim Soyer)
THY Harbiye SatıJ Batkan YardımcıhJı (Serdar Garpınor, Özlem Gürses)
Tipograf (Osman TU/U)
TOrek-Turizm. Taşımacılık, Otomotiv San. ve Tic. ltd. Şti.
(Somo Çubukçu)
Yeni YUzyıl Gazetesi
Yeşim Demir
Yurdaer Acar
Yurdaer AltıntaJ
Yurdagül Altınöz

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Kurumsal Sponsorları'na
teşekkür eder.
4.

The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Corporate Spansors
for their generous contribution towards
the realisation of the
4th International İstanbul Jazz Festival.
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RENAULT

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
Festival Spansoru'na teşekkür eder.
4.

The İstanbul Foundation for Culture and Ares
is grateful to its Festival Sponsor
for its generous contribution towards the realisation of the
4th International İstanbul Jazz Festival.

OYAK SiGORTA

Ista nbu l Kül tür ve Sanat Vak
fı
Ulu slararası Istanbul Caz Fes
tiva li'ni n
gerçek leşt irilmesine katkıla
rıyla
en büyük desteği veren aşa
ğıdaki kurumlara
öze llikl e teşekkür eder.
4.

The İstanbul Foundation
for Culture and Arrs
wouJd !ike to express its
special rhanks to the
following institutions
and companies for the
importanr conrributio
n they have made to the
4rh fui:ı? Mtioria .İstanbu
lJaz�ıFestival.
in'lrvır·�1 �i\J 'ı.:rk·:;?
' ;; •ll, . f>
nr.;cf. 1.2
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OyakilBank

TURKCELL

0532 Kesintisiz iletişim kaynagı

SIEMENS
Bank

ALTUINATI,SANit A.f.

rl ·
,.,

,, ,

.

lstah'bulı KöltürweliS�'natı�V.akfı
ISta:nb\.ı'l iGJal.ıı�Festival'i?rrıin
9n 'iı911.ıget<t;l:!l<reş.ti rıilrrlesindçsite�tek>ızH. )U
s;r�lay�n1.@öst' ert ıSpoa's:0r:ilarlria
teşekkw·" ed�.
4. tJiml<rmliası

:rhb İ'scanbııhRoundiıtiort fbrı.wuln.!llr�randl Ames
woutdr lik;e· torcbırnk- irls PeıfurrmanıteıSpçınsors

for t\ı_fı ilnpoqaı:ıd wnnı!l:iı1t�on they hav:e mıtde<to the
41:htintemationa•lrıİs1iaınbulıJam
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 997 yıl ı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne
destek olan basın kuruluşlarına
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
is grateful co the following newspapers
for their generous concribucion by providing
free space for the annonuncemencs of the
İstanbul Festivals in 1997.

Cumhuriye(

� Milliyat
RADiKAL

YENlYüZYII

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1997 yılı etkinliklerinin duyurularını

ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
is grateful to irs Television Sponsors
for rheir generous conrribution by providing
free space for the annonuncemenrs of the
İstanbul Festivals in 1997 .

•
G

star

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1997 yılı etkinliklerinin duyurularını

ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
is grareful ro the following rad io stations
for their generous contribution by providing
free space for the annonuncements of the
İstanbul Festivals in 1997.

AÇI K RADYO

EN ERGY 1 02 FM

N U M BER O N E FM

RADYO D

RADYO FOREKS

RADYO 20 1 9

istanbul Festivalleri
internet'te
ABD http://www. istfest.org

TÜRKiYE http://www. istfest-tr.org
E-mail: fılm.fest@istfest-tr.org
theatre.fest@istfest-tr.org
music.fest@istfest-tr.org
jazz.fest@istfest-tr.org
ist.biennial@istfest-tr.org
press.pr@istfest-tr.org

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Internet sayfalarını hazırlayan NETWISE'a ve
sal!ladıl!ı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a
teşekkür eder.
The istanbul Foundation for Culture and Arrs
would like ro thank

NETWISE as the Web Page designer and

SUPERONLINE as the Internet Service Provider.

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,

1997 İstanbul Festival Dostları'na

Adnan Arduman
Eda Ardum:m
Leyla Atalık
Mehmet An Balcı
Naim Berberyan
Ara Berberyan

teşekkür eder.

Füsun Berkol
Ömer Berkol

Special thanks.

The Istanbul Foundation for
Culture and Arts is grateful
to the "1997 Friends of
İstanbul Festivals".

Anahid Bozacıyan
Rıza Oğuz Bozkurt
İzabel Büker
Badrik Büker
Nurhan Canik
Gözde Dedeoğlu
Ahmet M. Enegün
Orhan Göymen
Feyyaz Günan
Nurcan Güne!
Müjdat Güne!
Servet Harunoğlu
Hümeyra
Tayfun İndirkaş
Dr. Kazım ispahani
Nevra ispahani
Jak Kamh.i
Tüli Kanıhi
Gül Kaya
Haluk Kaya
Bedros Kazım
Silva Kazım
İlhan Ke.feü
Nihai Kefeü
Asım Kocabıyık
Z.

urhan Kocabıyık

Ali Bülent Kurama

Frarık Monstrey
Petra Monstrey
Leyla Pekcan
Vedat Oğuzhan
Doğan Tekeli
ilıan Teker
Tuncan Tonta
Alper Uıku
Füsım Üstün
Temiz Üstün

Tezcan Yaramancı
Mihrinur YanınıancJ

Teknoloji

Lideri'nden

Müzik
Ustalarına
S evgıy ı e.·§ --: : ===
.

----- - · -

11SANAT MEDENiYETi;

MEDENiYET iNSANUGI

THE MARMARA isTANBUL,

4.

ULUSLARARASI iSTANBUL CAZ FES TiVALi1NiN

KURUMSAL SPONSORLARINDAN

BiRi OLMAKTAN ONUR DUYAR.

'THE ARTS SUPPORT

CfV/LIZAT/ON AND

CIVILIZAT/ON SUPPORTB HUMAN/TV'

THE: MARMA"A /STANBUL
fS PROUD TD BE ONE OF
THE CORPORATE IIJPONSORS OF THE

4TH I N T ERNATIONAl- IS TANBUL .JAZZ FES TIVAL.

ISIINBUI
IOUNOIIIDil
fDRtUITURI
INDUTS

* AZZ

Uygarlığın
Ortal�·umutları
Dünyanın H e r y, e rın d e
Aynı D i 1 1 e Yazılıyor ..

Müzik, tüm sanat dalları gibi insanların yaşam kalitesini geliştirir,
ortak umutları dile getiı·ir.
Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı
bir yaşam felsefesi olarak gören Renault,
müzik sanatına da destek veriyor.

@
RENAULT

DHL

teslim aldı!Jı her gönderinin sorumlulu!Junu sonuna dek taşıyan,

bu gönderiyi yerine en hızlı, en güvenli şekilde ve zamanında ulaştırmak
için hatasız çalışan, mükemmel bir ekibe sahip...
Sanat Vakfı'nın

4.

Uluslararası

1997

Istanbul Kültür ve

Kurumsal Sponsoru

Istanbul Caz

Festivali'nde

müzikseverlere iyi konserler diliyor.

DHL,
tüm

..•.·.•L
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Sözünüz

•

Sözümüz

Her g0n büyük bir ilgi ve güvenle izlenen Sabah, özellikle
çevresini etkileyen, yenilikleri takip eden ve toplumda
kamuoyu lideri olarak tanımlanan kişiler tarafından en çok
okunan gazete konumundadır.
Sabah'ın, toplumu çok yakından ilgilendiren, politik, sosyal,
ekonomik ve uluslararası konulara; daima
ısrarlı ve yansız bir yaklaşımla açıklık getirdiğini
herkes biliyor ve onu okuyor.

an

,.
11Türkiye'nin en iyi gazetesi...11

•••

İşte sizin gazeteniz.
Genç, kentli, kültürlü, çok farklı.
Bakış açısı geniş.
Görsel yapısı

:::
�::::�

___.......

aydınlık, batılı.
Onu, her gün
keyifle okuyun.

"Türkiye'nin en kaliteli gazetesi..."

P a z a r.
Festiva l i e re o kadar önem veriyoruz ki . . .
B u yüzden b i r k ü lt ü r ga zetesi çıkard ı k i

" özel b i r gün, özel b i r gazete "

spo ,

film,
dizi,

eğlence,

'de izlenir. . .
tv

Ne tü m üy l e beste l e n e b i l e n ,
n e de tümüyle doğaç:lanabi len

C AZ
özü n d e

geç i p giden b i r anın
aynı

biçimde

yi nelenemediği

b i r m ü z i ks e l

yaş a nt ı .

a
star

U l u s l a ra ras ı I stan b u l Caz Festiva l i n e
katkı d a b u l u n m a ktan o n u r d uyar.

Doğ ruyu yans1tmay1 amaçlayan
sorumlu haberei l i k an lay1ş1,
�rkesin beğen isini
" 1 e ri ,
1
magaz1n progra
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katki a bu l unmaktan
onur duyar.

SONSUZ
TESE KKU RLE R
••

•

İki yıl gibi kısa bir sürede sizlerin gosterdigi
olaganilstil ilgi ve destekle tam oniki şehirde;

IstanbuLAnl<ara.İıınjr Bursa,Kayseri G.Anteo
Adapa Konva.Antalya.Trabzon.lmıit ve
Eslii.Wıil'de yayma geçen, enookn:klaınalan
kanallar arasında altıncı sıraya yükselen ve yeni
yılda yerinde dunnayıp birçok "ilk'1ere tekrar
imzasını atmaya hazırlanan bir nwnaralı kanalınız,
1997 de kalitesi, mllziti ve çı&ır açan
prograın!any!a gençlerin bir numaralı kanalı
olmaya devam edecek...

Size 1997 yılında yine
zevkle izleyebileceğiniz
bir kanal sunmak üzere
kolları sıvadık;
DOzey!i, dinamik ve kaliteli programlar,

gençlerin bir nuınarab VJ'Ieri, sizler

tarafından yılın "Bir Numaralı'' seçilen

müzik programlan,

Dünya gençlerinin bir
numaralı kanalı MTV ile işbirligimiz ve

Türldye'nin bir numaralı sponsorlanyla
1997'de yine birlikteyiz...

KeskeYasarnNumberOneTYgibiolsa
e

NumberOnaIV birKaracan-Yelkencl - RaksOrtaklıiıdır
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mıızıgın ozgun
hazzı ...
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SHOW,

televizyonun.

SHOW
T.V.

T Ü R K i Y E ' N i N

G Ö Z B E B E G i

Ü l kemizde

40 yıldır,

yaşam kalitesini
yükseltmek için
çalışan bir kuruluş var.
Araştıran ları,
tasarlayanları,
üretenleri ... yetki l i
satıcı v e servisleriyle,
binlerce özverili insan
çağdaş yaşamın
gereği olan
mi lyonlarca ürünü tüm
dünyaya sunuyor.
Güven, süreklilik,
saygı nl ı k simgesi
olmaya kendini
adayan ve evlerimizi
kucaklayan sevgi
kadar yaşamımızın
ayrılmaz bir parçası
olan bu kuruluş
Arçelik'tir.

Ya ş a m k a l i t e s i i ç i n ç a l 1 ş 1 r .

BAŞAK SiGORTA
T C

ZIRAAT BANKASI ORTAKLIGIDIR

MultiMedia
AÇIK HAVA EKRANI

MultiMedia, size dünyanın en gelişmiş

LED

teknolojisi ile

üretilen panosundan sesli ve görüntülü olarak her türlü animasyon,
grafık, video, klip ve canlı yayın yapma olanağı sunuyor.

MultiMedia,

28

m2 ' lik

dev

ekianı

i le

İstanbul ' un

en

kalabalık uğrak noktası olan Taksim meydanı 'nda...
S iz de hergün yüzbinlerce insan ile gözgöze gelmek istiyorsanız

MultiMedia 'yı seçin ...
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Epica ,
aslında Magic ' in
69 . ödülü . . .

İnsanlık adına ,
iletişimin doğru ve etkili kullanımı adına
bir yılda 69 büyük ödül. . .
Bulunan 67 Kayıp İnsan, Kristal Elma ve Epica .
*Epica 96'da kendi kategorisi dışında yarışmasına ragmen Magic,
Kayıplar Otobüsü ile Interactive & New Media dalında finalist oldu.

"Açıkhava çarpar"

D I ŞARI DA HAYAT VAR.
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G ö Z L E G ö RÜ L E B i L i R B i R FARK YARATMAK İ Ç i N
KE N T i N E N G Ü Z E L B l L L B OA RD YE RL E Rİ N İ S i Z i N İ Ç i N S EÇTİ K

İ NTE RPAN

REKLAMC i l l K VE HALKLA I L I Ş K I L E R A.Ş.
ELMAOAC CAD. ELMAOAC APT. NOo 12/4 ELMADAG-lSTAN BUL TE Lo 232 97 56 - 246 1 4 42

·

FAXo 232 67 23

Istanbul'un IWitür ve sanat yaşamına destek
veren !<üçük bir ayrıntı olmaktan dolayı çok mutluyuz.
'SEE YOU FREE CARD'

BiR 'ALTIN VANDERLEE' KURULUŞUDUR

İstanbul Kültür ve
S a n a t Va l� f ı n ı n
h i z m e t l e r i n e l� a t l� ı d a
b_u l u n m a l� t a n g u r u r
duyuyoruz .

Y E N i B O S N A , 3 4 5 2 0 B A H Ç E L i E V L E R / i S T A N B U L
T E L : ( 0 2 1 2 ) 5 5 1 9 0 0 0 F A X : ( 0 2 1 2 ) 5 5 1 9 0 0 3

Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 80060 Istanbul
\, (02 1 2) 244 58 28
244 40 25
'@ (02 1 2) 249 84 78
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Chart-busting international showcases
Top-level professional conferences
-

The music market, where professionals really
do get down to business and sign deal

THE INVALUABLE AND IBBEPLACEABI.E TOOL
FOR YOUR INTERNATIONAL BUSINESS
i

For further information on MIDEM '98, please fax us this coupon:

Reed Midem Organisation Headquarters, Paris, France
33 (0)1 41 90 44 60 - Fax: 33 (0)1 41 90 44 50
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Dr.

Nej at

F.

ECZAClBAŞI

Izlenimler,
Umutlar
Eczacıbaşı Topluluğu 'nun kurucusu ve Onur
Başkanı Dr. Nejat

F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve

uygar bir Türkiye'ye adannuş
yaşamı geride bırakarak,

80 yıllık bir

6 Ekim I 993 günü

d ünyanuzdan ayrı l d ı .

Dr. Eczacıbaşı, ekonomik, sosyal v e kültürel
alanlardaki sayısız katkıları nın yanı sıra,
Uluslararası Istanbul Festivalleri'ni başlatan
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın da
kurucusuyd u .
Giderek bir "veda yapıtı " niteliğini alan

İzlenimler, Umutlar adlı son
çalışmasını, Önsöz'ünde Dr. Nejat

F.

Eczacıbaşı şöyle sunmu ştu :
"İş yaşamıının ellinci yılını
noktalarken, ömrüm süresince
edindiğim izlenimleri ve geleceğe
dönük umutlar ile beklentileri
yazıya dökmek istedim; genç
kuşaklar bundan belki de
yararlanmak isteyebilirler
diye• . . "

Genel Da - ıtı m : Tekın Ya ı nev ı

İstanbul Kültür ve

anat Vakfı

İstanbul Festivalleri nin ve
sponsorl rı nın görüntüsünü
İstanbul ' un dört yanına taşıyan
REKLAM- . Ş 'e
değer i katkıla ı için
teşekkür e er.
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Katkılarından dolayı GARANTI BANKASI'na tqekkiir ederiz.
\Ve are gratej11l to GARANTi BANKASI for their contrib11tiom.

LEG E N DS

'9 7

Marcus Miller - bas bass
Eric C tapton - gitar guitar
David Sanbom - saksofon saxophone
joe Sample - piyano piano
Steve Gadd - davul drums
Yer Venue: Cem il Topuzlu Açı k Hava Sahnesi Open-Air Theatre
Tarih Date: 07.07. 1 99 7
Saat Time: 2 1 . 3 0
LEGENDS '97
• Bu yılki festivali n en efsanevi kanseri, nadi r
birlikteliklerden birini oluşturan beş isme ait. Marcus
M i ller, Eric Clapton, David Sanborn, Joe Sample ve Steve
Gadd festivalin açıl ışını yapıp bizi şaşırtacaklar. Festivalierin
en önemli özell iklerinden biri de, bir arada müzik yapması
başka türlü zor mümkün olacak isimleri bir araya
getirmesi.
• This festival' s legendary concert will be presented by five

musicians who have come together for. a rare occasion. Marcus
Miller, Eric Clapton, David Sanborn, Joe Sample and Steve
Gadd will suprise us the opening concert. By means of such
festival concerts, musicians who can hardly come together
otherwise share the same stage.

MARCUS M I LLER
• 14 Haziran 1 959'da Brooklyn'de başlayan yaşamını
henüz on dört yaşındayken piyano, org, klarnet ve bas
çalmayı öğrenerek şekillendirdi. M üzikle içiçe yaşayan bir
ailenin çocuğu olan Mil ler, klarnede başlayan müzik
eğitimini bas gitarla sürdürdü. Temmuz gecesi aynı sahneyi
paylaşacağı David Sanborn'la Yoyeur albümünde birlikte
çalıştı. O günden sonra da herkesin peşinde koştuğu bir
yapımcı ve besteci oldu.

53

Birlikte çal ıştığı müzisyenler arasında Luther Vandross,
Natalie Cole, Roberta Flack, David Sanborn, Al Jarreau,
Chaka Khan, Boz Scaggs, Wayne Shorter ve Miles Davis
var. Rhythm & Blues, caz ve rock öğelerini bi rleştirdiği
çalışmalarda Aretha Franklin, Seritti Pollitti, G rover
Washin�on, J r., Donald Fagen, Bryan Ferry, Elton John,
Bob James, Kazumi Watanabe, Dave Grusin'le bas çaldı.
1 98 1 'de M i les Davis'in çağrısıyla başlayan işbirliği 80'1erin
en önemli ve en iddialı çalışmalarını ortaya çıkardı. Bu
sıralarda Miller'in kuzeni piyanist Wynton Kelly, uzunca bir
süredir M i les Davis'le birlikteydi. Marcus Mil ler ve M i les
Davis birlikte her i ki müzisyenin diskografısinde de önemli
yeri olan Tutu, Siesta ve Amandia albümlerini çıkardı.
Mükemmel iyetçi yaklaşımı, müziğindeki yüksek standartları
ve her şeyi denetlerneye çalışmasıyla ünlenmiş olan M i les
Davis Marcus M i ller'la çalışı rken başka hiç kimseyle
olmadığı kadar paylaşımcı ve rahattı.
En son albümü Tales'le yine dikkatleri çekti Marcus M i ller.
Kendi ne özgü tekniğiyle caz, hip-hop, funk, rock ve R&B'yi
büyük bir keyifle bağdaştıran Marcus M i ller, özellikle de
ritmik funk bas dokunuşlarıyla müzi kseverlerin i lgisini hiç
kaybetmeyecek gibi görünüyor.

En son albümü
Tales'le yine
dikkatleri çekti
Marcus Miller.

Marcus Miller
released his recenr
al bum Tates ro
widespread acclaim.
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• Born i n Brooklyn on J une 1 4 , 1 959, Marcus Miller learned
to play organ, piano, dariner and bass when he was fourteen.
He lived in a musical household and continued his studies
with che bass guicar. He played with David Sanbom in his

Voyeur album, fırmly establishing his place as a composer
and producer in the music world.
He played or recorded with Luther Vandross, Natalie Cole,
Roberta Flack, David Sanborn, Al Jarreau, Chaka Khan, Boz
Scaggs, Wayne Shorter and Miles Davis. He played the bass
i n recordings by Aretha Franklin, Seritti Pol litti, Grover
Washington, Jr.; Donald Fagen, Bryan Ferry, E l ton John,
Bob James, Kazumi Watanabe and Dave Grusin. In these
recordings, he mixed R&B, jazz and rock elements.
In 1 98 1 , Miller started working with Miles Davis. At that
time Miller's cousin Wynton Kelly played the piano in Davis'
group. Miller was the fırst musician ro whom Davis
delegared almost complecely. Davis and Miller recorded
Tutu, Amandla and Siesta rogether. All three albums were of
utmost importance in the discographies of both artists. For
these recordings, M iles Davis relied totally on Marcus Miller
in terms of produccion and some of the compositions.
Marcus Miller released his recenc album Tales to widespread
acclaim . He is characterised with his technique, as well as his
bass style which combines jazz, hip-hop, rock and R&B .

ERIC C LAPTON
• Günümüzün en iyi rock müzisyen lerinden ve gelmiş
geçmiş en iyi (beyaz) blues sanatçılarından biri olan Eric
Patrick Clapp, 30 Mart 1 945'te I ngiltere'nin Surrey
bölgesinde doğdu. Bugün bize yaşattığı müzik keyfini büyük
ölçüde yanı nda büyüdügü büyükannesine ve büyükbabası na
borçluyuz. Çünkü Clapton'ın sahip olduğu ilk gitar onların
hediyesiydi. Rock ve pop müziğinin beşiği sayılan
Ingiltere'de blues müzisyenlerine öykünerek başlayan ilk
yılların merakı hiç dinmedi.
R&B şarkıları seslendiren ilk grubu The Roosters'dan
sonra Casey Jones and the Engineers adlı topluluğa katıldı.
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Bu beraberlik de 1 963'te Yardbirds grubuna katılmasıyla
son buldu. Yardbirds'ün o günlerde giderek ünlenmesi,
"Siowhand" lakabını hakeden Eric eıapton'dan
kaynaklanıyordu. Yardbirds grubunun pop eğilimiyle Eric
eıapton'ın blues tutkusu bir arada yaşayamayınca yolları
ayrıldı. Clapton bunun hemen ardından o günlerin en gözde
I ngiliz blues grubu olan John Mayaii/Biuesbreakers'a katıldı.
Bu grupla birlikte tek bir albüm (Blues Breakers) yapan
eıapton'ın i kinci lakabı "Tanrı" da ani ve durdurulamaz
yükselişini simgelercesine adının önüne eklendi.
Mayall'la çalışmasından diğer grubuna katılmasına kadar geçen
süre içinde eıapton'ın yolu Powerhouse adlı bir toplulukla
kesişti. Bu topluluğun üyeleri Paul Jones, Steve Winwood, Jack
Bruce, Pete York ve Eric eıapton'dı. Topluluk erossroads,
1 Want to Know ve Steppin' Out adlı üç kayıttan sonra dağıldı.
Bu arada, Eric eıapton The Beatles albümünde yer alan
George Harrison'ın While My Guitar Gently Weeps adlı
şarkısındaki unutulmaz gitar solasuyla beliekiere kazındı.
Eric eıapton'ı n bundan hemen sonraki durağı, çağımızın en
i lginç rock gruplarından biri olan erearn oldu. 1 966' da
erearn'in ortaya çıkışıyla Eric elapton artık vazgeçilmez
bir müzik yıldızıydı. erearn'in diğer üyeleri de Jack Bruce
ve bugün çarpıcı kayıtlarla gündemde olan Ginger Baker'dı.
erearn'in iki yıl sonra dağılmasıyla Eric elapton-Ginger
Baker ortaklığı Blind Faith grubunda devam etti. Grubun
diğer üyeleri de Steve Winwood ve Rick G rech olacaktı.
eıapton'ın kısa ömürlü gruplarından biri olarak tarihe
karışan Blind Faith'i tek bir albümlük Delaney and Bonnie
izledi. Diskegrafisindeki nadir başarısızlıklardan biri olan
Eric eıapton albümünden sonra da Derek and the
Dominos grubu ortaya çıktı. Duane Allman'ın da içinde
bulunduğu topluluk unutulmaz Layla'yı kaydetti. Bu şarkı,
eıapton'ın en yakın arkadaşlarından George Harrison'ın
karısı Pattie Harrison'a duyduğu umarsız aşkı anlatıyordu.
Eric eıapton, 1 97 1 'de George Harrison'ın çağrısıyla
katıldığı tarihi Bangladesh konserinden ve Layla and Other
Assorted Love Songs'un kaydından sonraki bir dönemi
uyuşturucu bağımlılığıyla savaşarak geçirdi. eıapton'ın en

"Beşikten mezara
kadar, bir tek
ruhum var
tutunacak... "

"'Nothing but his
�oul co save, from
che cradie co che
grave".
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yoğun maddi ve manevi kayıpların ı verdiği bu ölümcül
dönemden çıkabilmesi için The Who grubunun solisti Pete
Townshend'in önayak olduğu At The Rainbow konser
dizisi başladı. Onu destekleyen diğer müzisyen arkadaşları
arasında Steve Winwood, Jim Capaldi, Ron Wood, Rick
Grech de vardı. Bağımlılığından tümüyle kurtulamasa da, bu
konserler onun hayatında dönüm noktası oluşturmaya yetti.
Bağımlılığından kurtulan Eric Clapton yeniden müziğe
döndü. Iyileştiği nin işaretleri ni verdiği 46 1 Ocean
Boulevard, onun gelecekteki müziğini de müjdeliyordu.
Bu albümle birlikte, uzun gitar soloları yerin i Clapton'ın
kendine özgü huzurlu ve keyifli şarkı söyleyişiyle
tamamladığı kısa ama bütünlüklü şarkılara bırakıyordu
yavaş yavaş. Hem A.B.D.'de, hem de I ngiltere'de m üthiş
bir başarı kazanan albümde Bob Marley'in ünlü şarkısı 1
Shot the Sheriff, Give Me Strength ve Let lt Flow gibi
şarkılar vardı. Eric Clapton'ın 1 974 tarihli dönüşü, mutlak
ölümden kurtuluğunu da belgeliyordu.

Clapton'ın 1 975'ten sonraki yıl ları alkol bağımlılığıyla
gölgelense de başarılı albümler getirdi. 80'1erin başında
çıkan Another Ticket ve Ry Cooder'ın da katı ldığı Money
and Cigarettes'i, Phil Collins'in yapımcı lığını üstlendiği
Behind the Sun ve Phil Collins'in davulcu olarak katıldığı
August izledi. Bu albümün önemli şarkıları Eric C lapton'ın
Tina Turner'la düet yaptığı Tearing Us Apart ve Behind
the Mask adlı şarkılardı. August albümü özel likle de
Clapton'ın 80'1i ve 90'1ı yıllardaki şarkıcılığının kanıtı olarak
diskegrafisindeki yerini aldı.
1 989 tarihli Jou rneyman, Eric Clapton'ın sesini, şarkıcılığını
ve gitarı yeniden keşfettiği albüm olarak gerçek bir
. başanya ulaştı. Geçen süre içinde kendi albümleriyle
yetinmeyen Clapton'ın gitarı Phil Collins, John Martyn,
Duane Allman, Marc Benno, Gary Brooker, Joe Cocker,
Roger Daltrey, Bob Dylan, Aretha Franklin, .Ringo Starr
gibi müzisyenlerin çalışmalarına da katkıda bulundu.
Clapton usulü blues şarkıları, özellikle 80'1erde ve 90'1arda
yaptığı çıkışlarla genişleyen bir din leyici kitlesini peşinden
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sü rükledi. Yaşadığı darbelerin tümünden müziğe tutunarak
kurtulan Eric Clapton, "en iyi beyaz blues gitaristi"
ünvanına "çağımızın en iyi rock ve blues müzisyeni"
ünvanını da eklerneye çok yakın görünüyor. 24 N ights
albümlerini oluşturana kadarki müthiş performansı,
Unplugged albümüyle öncül üğünü yaptığı yorum ve
Blues'un köklerine dönüşü, From the Cradie albümüyle
sağlamlaştırdığı yeri söylediği bir tek cümleye sığdırmış
bile: "Beşikten mezara kadar, bir tek ruhum var
tutunacak..."
• Being one of the best rock musicians and (white) blues

musicians ever, he was born on March 30, 1 94 5 in Surrey,

England. He was raised by his grandparents, who supporred
his musical tendencies as wel l . Thanks to the guitar they
bought him, we are able to enjoy Clapton's music. He
admired and listerred to the blues musicians, a habit which
shaped his musical career a lot.
The Roosters was his fırst group, and they played R&B songs
togerher. He played with Casey Jones and the Engineers after
this, leaving them to join Yardbirds in 1 96 3 . Yardbirds owed
its sudden fame to Eric "Slowhand" Clapton. Clapton left
when his fondness for blues could no langer ger on with the
group's pop tendency. He joined John Mayall/Bluesbreakers,
the most popular British blues group back in the '60s. They
recorded a single album (Blues Breakers) and Clapton had
soon acquired a second nickname "God " !
After Mayall, Clapton played with Powerhouse, which
included Steve Winwood, Jack Bruce and Pete York. The
group parred after they recorded Crossroads, I Want To
Know and Steppin' Out. Eric Clapton played the guitar to
leave an unforgettable solo on George Harrison's While My
Guitar Genrly Weeps on The Beatles album . .
Clapton's next group was Cream, one of the most important
rock groups of our time. Other members of the group were
Jack Bruce and Ginger Baker, who stili records with jazz
musicians. Clapton went on with Ginger Baker i n anather
group called B l i nd Faith after Cream was disbanded. Steve
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Winwood and Rick Grech joined the group later on. Blind Faith

did not last long, leaving the stage to Delaney and Bonnie.
The album Eric Clapton was unfortunately a failure. Clapton
soon formed Derek and the Dominos. W i th Duane Allman,
the group recorded Layla, the flag song of Clapton. The song
marked a turning point i n Clapton's life, since it had
expressed his hopeless love for George Harrison's wife, Parti .
I n ı 9 7 ı , Clapton took part in the histarical Bangladesh
concert upon the call of George Harrison. After he recorded
Lay la and Other Assorted Love Songs, he struggled with his
drug addiction. He suffered both fınancially and mentally.
His certain death was avoided by his friends who were
brought together by Pete Townshend from The Who. At the
Rainbow concert series aimed to support Eric Clapton in his
trouble Steve Winwood , J i m Capaldi , Ron Wood and others
took their turns during the concerts.
Mter his recovery, Clapton returned to where he had started.
46ı Ocean Boulevard was the first album to mark his
comeback. Starting with this album, his famous long guitar
solos were replaced by his relaxed singing on compact
compositions. The album received widespread attention i n
both the USA and the UK. The most remarkable songs from
this al bum were I Sh ot The Sheriff by Bob Marley, Give Me
Strength and Let lt Flow. Clapton's return, dated back to
ı 97 4, also announced his survival.
Despite his heavy use of alcohol, Clapton recorded successful
albums after 1 97 5 . He recorded Another Ticket at the
beginning of the 80s. The albums that foÜ owed were Money
and Cigarettes with Ry Cooder, Behind the Sun which was
produced by Phil Collins, and August which was supported
by Tiniı Turner, Phil Collins, ete. Tearing Us Apart which
was a duet with Tina Turner and Behind the Mask were the
most successful songs. August was the album to symbolise
Clapton's compositions and singing in the 80s and 90s.
In ı 989, Clapton recorded Journeyman, rediscovering the
boundaries of his singing and composition. Journeyman was
the first of the coming Clapton albums to receive widespread
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public recognirion. In addition to his own recordings,

Clapton played wi th Phil Collins, John Marryn, Duane
Allman, Marc Benno, Gary Brooker, Joe Cocker, Roger
Daltrey, Bob Dylan, Arerha Franklin and R i ngo Starr.
Clapton's blues sound increased irs success and enlarged irs
audience through his recenr albums. He survived amidst all
the rrouble hanging on to his music. He is bound ro be accepred

as the best rock and blues musician of all times, in addition

to his former success. He performed i ncredibly during the 24
Nighrs albums, he paid his hamage ro his blues roors i n the
Unplugged album, and he fırmly established his directian
wirh the laresr album, From the Cradle. As Clapton purs ir
"nothing b ur his saul to save, from the cradie to the grave" .

JOE SAM PLE
• 1 şubat 1 939' da doğan Joe Sample, pop cazın i htiyar
delikanlılarından ... Sample'ı n tüm yaşamı henüz lisedeyken
kurduğu Jazz Crusaders grubunun etrafında şekillendi.
Piyanoda Joe Sample'ın yanı sıra Wayne Henderson,
Wilton Felder ve Nesbert "Stix" Hooper'dan oluşan bu
grup "soul jazz"ın tanımlanmasını sağlayan albümler
yayınladı. G rubun adı Crusaders olarak değişince, müzik
çizgisi de 1 972'den başlayarak soul ve funk şarkılara dönüştü.
Crusaders'ın bütün üyeleri gibi Joe Sample da kendi
çalışmalarını gruba paralel sürdürdü. Bu süre içinde Bobby
H utcherson/Harold Land beşlisiyle, Diana Ross, Jackson
Five, Tom Scott, Joni Mitchell gibi değişik müzisyenlerle
çalışan Joe Sample, solo çalışmaların ı 70'1erden bu yana
egzotik ritimlerle vurguladığı jazz-funk türünde sürdürdü.
Formülü kendisinde saklı olan "müzikle resmetme"ni n en
tipik örneklerinden birini son albümü Old Places, Old
Faces'la verdi Sample. Albümde eski şarkılara yepyeni
duygular yüklüyer ve cazın yenilikçiliğinden alabildiğine
yararlanıyor.
• Bom on February ı , ı 939, he is one of the youngesr souls

on the pop jazz stage. His whole life was formed araund the
high school group, Jazz Crusaders. I n this group, Sample

Joe Sampıe, pop
cazın ihtiyar
deıikanlııarından.

He is one of the
youngesc souJs on
the pop jazz stage.
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"Stix" Hooper. Jazz Crusaders recorded albums which
introduced and popularised "soul jazz" .
When the Jazz Crusaders became the Crusaders, it rook the
little of a soul and funk-orienred group. Meanwhile Joe
Sample made solo recordings like the other members of the
group. He also recorded with the Bobby Hutcherson/Harold
Land Quintet, Diana Ross, Jackson Five, Tom Scott and Joni
Mitchell. He composed and recorded mainly funky jazz songs
using exotic rhythms.
In his laresr al bum "Old Places, Old Faces" , Sample used the
colours of his music. He played old songs in addition to the
new compositions, pinpointing new feelings in them.

DAVID SAN BORN
•

30 Temmuz 1 945'te Florida'da doğdu. Sanborn'un
bugün sahip olduğu ustalık bi rkaç ayrı noktada bel i rginleşti.
St. Louis'de büyüyen müzisyen, aralarında Albert King'in
de bulunduğu Chicago'lu blues müzisyenleriyle birlikte
çalarak bu ustalığını daha da kolay geliştirdi. Çocukluğunda
çiçek hastalığına yakalandı ve nefes darlığından kurtu lmak
için daktorun önerisiyle alta saksofon çalmaya başladı.
M üzik tutkusu yalnızca hastalığına değil, ruhuna da iyi
gelmiş olmalı ki, bugün en esnek ve en verimli
müzisyenlerden biri. lık sola albümü 1 975'te çıkan Takin'
Offtan sonra albümleri birbiri ardına yayınlandı. Voyeur
albümünün aldığı Grammy ödülünü 1 985'te yayı nlanan
Change of Heart izledi. Bu albüm ağırlıklı olarak rock
öğeleri içerdiği halde caz l istelerinde yükseldi.
David Sanborn'un caz albümü olarak algılanan ilk çalışması
1 99 1 'de yayınlandı. Anather Hand adını taşıyan bu albüm
Sanborn'un sonraki çizgisine ilişkin önemli ipuçları içeriyordu.
David Sanborn düzenli çıkardığı albümlerinde caz, fusion,
pop caz ve caz-rock öğelerini başarıyla birleştiriyor.
Yüksek tempolu ve melodik sololarıyla stilini
sağlamlaştı ran Sanborn, en popüler caz müzisyenlerinden
biri olma özelliğine sahip.

63 .------,• Bom in Florida, USA on July 30, 1 94 5 . His talent and
virruosity were recognizably capable of being d iscovered and

perveived ar different scales. Growing up in St. Louis, he had
access to some of the powerful musicians from Chicago. His
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improve his style. As a child, he suffered from polio and a

alıyordu.

consequenr breatlıing problem. Upon medical advice, he
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started pracrising alto saxophone. His love for music healed
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which served as the
model for che fırsc
drum machine.

not only his lungs, but also soothed his m i nd and spirit as
well. He is one of the most successful recordi ng anisrs in the
recent years. His fırsr solo album "Takin' Off' was released i n
1 97 5 , leading t o other albums. Voyeur, for which he
collaborated with Marcus Miller, was awarded a Grammy.
Change of Heart, embraces rock elements rather than jazz
elements. Nevertheless, it has ranked high in the jazz charts.
David Sanbom recorded his fırst real j azzy album "Another
Hand" in 1 99 1 . This recordi ng poinred out the furure
direction of Sanbom's music. He is a regularly recording
artist; combining jazz, fusion, pop jazz and jazz rock i n his
songs. His solos are up tempo and highly melodic;
maintaining his popularity as a jazz musician.

STEVE GADD
• 4 Eylül 1 945'te New York'ta doğdu. Üç yaşında davul
çalmaya başladı. Eğitimi bittikten sonra ilk profesyonel
çalışmasını Chuck Mangione'yle yaptı. Hemen ardı ndan da
Chick Corea'nın Return to Forever adlı grubuna katıldı.
Steve Gadd'in yaptıği işlere verdiği katkı, Chick Corea'nın
onunla i lgili n itelemesini de haklı kılıyor: Gadd, sağlam bir
swing duygusuyla, davul u orkestranın bir parçası ve
bestenin önemli bir bileşenine dönüştürerek yaratıcı bir
yaklaşım getiriyor.
Steve Gadd 70'1i yılları değişik m üzisyenlerin stüdyo
çalışmalarına katkıda bulunarak geçi rdi. Bu arada da
kendine özgü bir stil geliştirdi. Davu lda doğrusal bir
yorumlamayla hiçbir zaman farkl ı yerlerden aynı sesin
çykmamasını sağlıyordu. 1 976'da Eric Gale ve Richard

sesi onunkini örnek
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Tee'yle birlikte ünlü rock grubu Stuff'ta yer aldı. Ayrıca
aralarında Charles Mingus, George Benson, Paul Simon,
Carly Simon, James Taylor, Paul McCartney, Stevie
Wonder'ın da bulunduğu değişik müzisyenlerle çalıştı.
Özellikle Paul Simon'la 1 99 1 'de gerçekleştirdiği dünya
turnesi ve "Rhythm of the Saints" albümünde vurmalı
çalgıların yönetimiyle ünlendi.

O kadar özgün ve bilinen bir ses geliştirdi ki, i l k
sentezlenen davul sesi onunkini örnek alıyordu. Yoğun
stüdyo çalışmaları, 80'1erde Manhattan Jazz Quintet'in de
içinde bulunduğu projelerle devam etti.
• Born i n New York on September 4, 1 94 5 , Steve Gadd

started playing drums at the age of three. He played with

Chuck Mangione as his fırst professional attempt. He joined
Chick Corea's Return ro Farever soon afterwards. Corea
deseribes him as a creative musician, who has transformed the
drums i nto an important part of the song and the band.
In the 70s, Steve Gadd played with many of the
distinguished eecording artists. His l inear drumming ensured
that no two drum pieces simultaneously sounded the same. I n
1 976, he played in the Stuff with Richard Tee and Eric Gale.
He recorded with Charles Mingus, George Benson, Paul
Simon, Carly Simon, James Taylor, Paul McCartney and
Stevie W onder. He was on the Rhythm of the Saints tour
with Paul Simon in 1 99 1 , directing the percussive seetion on
both the album and the tour.
He is also the inventor of the unique drum sound which
served as the model for the fırst drum machine. He recorded
with many artists i n the 80s, includ i ng the Manhattan Jazz
Quintet.
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T H E MAH OGAN N Y BRASS BAN D
Brice Miller - trompet/şef trumpet/leader
Gary McKee trampet snare drum
Damon Wheeler - bas davul bass drum
Chad Gales - saksofon saxophone
Stephen Walker - trombon crombone
Kevin Louis trompet trumpet
Damon Francois - tuba ruba
Winston Turner - trombon crombone
-

-

Yer Venue: Roxy
Tarih Dare: 07, 08. 07. 1 99 7
Saat Time: 23.30
• The Mahoganny Brass Band geleneksel müziğe yakın
bulunmakla beraber, yaptıkları ilk kayıtlarında popüler
kültürün ögeleri de eserlerinde göze çarpar.
Eğlenceli melodileri ile çaldıkları her parçaya hayat katan
grubun düzenlemelerinin büyük bir kısmı, New Orleans'ın
sokaklarından ve turistler için "French Quarter" (Fransız
Mahallesi)'nde çaldıkları gün lerden gelmektedir.
New Orleans Big Band'in müziği, bir anlamda "renkli bir
şölen"i andırır. Gittikleri her yere New Orleans'ı
götü rebilen topluluğun müziği, dünyan ın neresinde
çal ınırsa çal ınsın, evrensel bir karşılık görebil ir. "St.James
l nfırmary"nin hüzünlü ağı r temposundan "Right Foot
Foı-Ward"ın vahşi, kıpır kıpır melodilerine kadar,
Mahoganny Brass Band New Orleans'a has tüm ritim ve
heyecan ögelerini taşır.
• The Mahoganny Brass Band has stayed close

to

the

traditional music, but have added a touch of the populer

culture to their debut recording .
The band brings life t o any rune that they play. Many o f their
arrangemenrs come from sereers of New Orleans, and rheir
days of playing for tour is ts in the "Freneh Quarrer". New
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Orleans Brass Band music is a "movable feast", it can be
played anywhere in che world and the response is universal.
They bring New Orleans to wherever they play.
From the funeral dirge tempo of "St .James Infırmary",
through the wildly rocking "Right Foot Forward " . The
Mahoganny Brass Band has the exeiternem and rhythm that
New Orleans is famous for.

The Mahoganny
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yakın bulunmakla
beraber, yaptıkları
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popüler kültürün
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çarpar.
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craditional music,
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culcure co rheir
debuc recording.

69

@

Katkılarwdan dolayı ROCHE M VSTAHZARLARI SAN. A.Ş. 'ye te;ekkiir ederiz.
We are gratefıtl to ROCHE MVSTAHZAinARI SAN. A.Ş. for their contribmiom.

ELVIN JONES DÖRTLÜSÜ 1 QUARTET
Konuk Sanatçı lar Featuring: WYNTON MARSALIS
Elvin]ones - davul drums
Regina/d Veal kontrabas double bass
Carlos McKinney - piyano piano
Wynton Marsa/is - trompet trumpet
-

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Thearre
Tarih Date: 08. 07. 1 99 7
Saat Time: 2 1 . 3 0
ELVI N JONES
•

Ünlü Jones kardeşlerin en küçüğü olarak 9 Eylül 1 927'de
M ichigan'da doğdu. Piyanist kardeşi Hank ve trompetçi
Thad'le biriike müzik dolu bir evde büyüdü. Çalışan ve bir
yandan müzikle uğraşan babasından ilk müzik eğitimini,
annesinden de kendine i nancı öğrendi. On üçünde davulcu
olmaya karar vermişti bile ... Günde sekiz-on saat çalıştığı
günlerde Max Roach, Kenny Clarke ve Jo Jones'un sti lini .
izliyor ve etkileniyordu.
1 946'da orduya katı lan Elvin Jones, 1 949'a kadar kendini
biledi ve çalıştı. 1 949'da Detroit'te sahneye çıktı. Jeade
Billy'yle çalışmaya başladıktan bir süre sonra Charlie
Parker, Sonny Stitt, Wardell Grey ve M i les Davis'e eşlik
etti. Kardeşi Thad'le birlikte düzenledikleri seanslarda
Mil es Davis, Sony Stitt, Tom my Flanagan, Pepper Adam s,
Barry Harris, Kenny Burrell, Mi lt Jackson, Lou Hayes ve
Yusef Lateef gibi müzisyenlerle birlikte çaldı.
Bu sırada Benny Goodman'ın orkestrasına katılmak için
kolları sıvayan Elvin Jones, kendisini Charlie Mingus, Bud
Powell, M i les Davis, Art Farmer ve J.J. Johnson'la çalarken
buldu. Tam bu günlerde M iles Davis'in grubunda tenor
saksofon çalan John Coltrane'e de eşl ik etti. 1 960'ta M iles
Davis'ten ayrılan John Coltrane, Elvin Jones'u bulmak için

Bop tarzı
davulculuğun
ufkunu değiştiren
Elvin Jones, Max
Roach v e Art

Blakey'den aldığı
yorumu genişletti.
El vi n Jones changed
che direecian of bop
drumming,
exrending che
tradirion he inherited
from Art Blakey and
Max Roach.
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New York'a geldi. G ruba katılan Elvin Jones, 1 966'ya kadar
caz tarihinde çok önemli yeri olan çalışmalara katıldı.
Özellikle A Love Supreme ve Coltrane Live Live At The
Viiiage Vanguard, bu işbirl iğinin en önemli ürünleriydi.
Elvin Jones-John Coltrane birlikteliği cazın en katıksız ve koyu
örneklerini çıkardı ortaya ... Çünkü bu çalışmalar, birlikte
denenmiş ve karşılıklı öğrenilmiş bir caz duygusunun
sonucuydu. 1 966'da John Coltrane'den ayrı lıp Duke
Eli ington'la çalışan Elvin Jones kendi grubunu kurmak için
New York'a döndü. Piyanosuz gruplarında tenor saksofon ve
flüt çalan Joe Farrell, basta Jim my Garrison, Charlie Had en,
Bill Wood ya da Wilbur Little ile üçlü çalışmaları yaptı.
1 966'da her açıdan hayat o rtağı olan Keiko'yla evlenen
Elvin Jones Nagasaki ve New York arasındaki yaşamını beş
yüzden fazla kaydına yen ilerini ekleyerek sürdürüyor.

Bop tarzı davulculuğun ufkunu değiştiren Elvin Jones, Max
Roach ve Art Blakey'den aldığı yorumu genişletti. Özgü r
caz yorumcularından biri sayılmakla birlikte, avant-garde
müzisyenlerden çok geleneksel caz mirası nın temsilcileriyle
birlikte oldu. Elvi n Jones'un post-bop caz davuluna yaptığı
en büyük katkı, davulu eşl i k enstrümanı ol maktan çıkarıp
ön saflardaki müzisyenlerle birlikte temel yorum ve sola
görevlerine ortak etmesiydi . Bu bütünleşmeyi ilk sağlayan
Elvin Jones oldu. Hem tekni k ustalığı, hem de bu rolüyle
caz sahnesinin en önemli simalarından biri Jones ...
• Born in Michigan on Sepcember 9, 1 927

as

che younger

beorher of pianisc Hank and crumpecer Thad Jones. He grew
up in a musical household. His working farher was his fırst

music ruror, w hile his morher established and fed his belief in
his musicianship. He had already made up his mind ro
become a drummer when he was thirteen. He worked with
full perseverance for eighr ro ten hours a day, w ith Max
Roach , Kenny Clarke and Jo Jones as his fırst idols.
He joined the army in 1 946 and stayed rhere unril 1 949. When
he lefr, he accompanied Charlie Parker, Sonny Srirr, Wardell
Gray and Miles Davis on stage in Detroir. In rhe sessions they
ser with his brorher Thad, he played wirh Miles Davis, Sony

Hem teknik ustalıl\ı.
hem de bu rolüyle
caz sahnesinin en
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vircuosicy and
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Stitt, Tommy Flanagan, Pepper Adams, Barry Harris, Kenny
Burrell, Milt Jackson, Lou Hayes and Yusef lateef.
El vi n Jones soan attempted to work with the Benny
Goodman orchesrra. He ended up playing with Charlie
Mingus, Bud Powell, Miles Davis, Art Farmer and J .J .

Johnson. H e accompanied John Coltrane, who was playing
the tenor saxophone in M iles Davis' group. When Colrrane
left Miles Davis in 1 960, he came to New York to fınd Elvin
Jones. Jones joined Coltrane's group and played i n the most
im portant jazz recordings until 1 966. A Love Supreme and
Coltrane Live At The Viiiage Vanguard were the prominent
recordings of the two.
Elvin Jones' partnership with John Colrrane was the source of
the purest and most refıned jazz records of all times. These
records were all products of a cerrain jazz feeling brought
abouc by comman experiences and murual learnings of the
two charismatic musicians. In 1 966, however, Elvin Jones left
Coltrane and played with Duke Ellington. He was soan on
the way to New York to form his own group. He played with
musicians like Joe Farrell, J immy Garrison, Charlie Haden,
Bill Wood, Wilbur Litde in rrio settings.
Elv in Jones changed the directian of bop drum m i ng,
extendi ng the tradition he inherited from Art Blakey and
Max Roach. He has always concentrated on the rraditional
jazz playing, rather than avant-garde movements. He
canverred post-bop drum to an i nstrument in the front row,
changing i ts old status of accompaniment. He achieved this
revolucionary drumming act by defıning and enriching
improvisational and sola roles for the drums. This is his most
prominent contribucion to jazz and jazz drumming.
He married Keiko, his lifetime partner by all means, in 1 966.
Having recorded more than fıve hundred albums, he lives in
Nagasaki and New York, aciding new records to his
discography. With his technical virruosity and i nvaluable
contribucions to jazz music, he is stili one of the most
imporrant jazz musicians in jazz story.
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WYNTON MARSALIS

• 1 8 Ekim 1 96 1 'de cazın beşiği New Orleans'ta doğdu. Altı
yaşında trompet çalmaya başlayan Wynton'ın ilk akıl hocası
müzisyen ve eğitimci babası Ellis'ti. Klasik müzikle başladığı
eğitimini Juilliard School'da sürdürdü. Gerçek caz okullarından
biri olan Art Blakey and the Jazz Messengers'a katıldığında on
sekiz yaşındaydı. 1 982'de kendi grubunun l ideri olmuştu.
Çok genç yaşlarından beri caza adeta felsefi bir yaklaşım
getiren Wynton Marsalis, müziğin düşünsel boyutunda da
emek veren çok yetenekli bir müzisyen olarak kabul
ediliyor. Babası Ellis Marsalis'in kurduğu Jazz at Lincoln
Centre'da eğitim de veren Wynton müzisyen kardeşleri
Branford ve Delfeayo'yla birlikte caz geleneğinin
günümüzdeki en önem li ve saygın temsilcilerinden biri .
B u yaklaşımını çok önce oluşturan Wynton Marsalis'in
Herbie Hancock ve Ron Carter'la uzun süreli çalışmaları
oldu. Caz ve klasik müzik kayıtlarını ve konserlerini bir
arada yürüten Wynton Marsalis, Duke Ellington'ı kendine
model olarak seçmiş. Klasik müzik albümleri de caz
albümleri kadar beğeni toplayan Wynton Marsalis, cazın en
titiz ve mükemmeliyetçi simalarından bi ri. Bu özelliğini
eğitimci ve yazar olarak da sergileyen Marsalis için
düşünsel çözümlemenin her zaman önceliği var. Big Band
döneminden gelen caz i letişimini rafine etmeyi kendine
görev biliyor ve "bir arada, birl i kte ve karşılıklı" müzik
üretme ilkesini sonuna kadar savunuyor. Cazın doğasında
varolan bi reysel farkların müziğin renklerin i oluşturmak
için kullanılması ilkesine en sıkı sarılan müzisyenlerden biri
hiç kuşkusuz Wynton Marsalis.
• Born on October 1 8 , 1 96 1 in New Orleans, the cradie of jazz.
His first tutor was Ellis Marsalis, who is a also a distinguished

jazz musician and crainer at Jazz At lincoln Centre. He
started to play trumpet when he was six years old , and he
srudied classical music. He attended the Juilliard School
before he joined Art Blakey and the Jazz Messengers. He was
only eighteen when Art Blakey invited him to his own
school-like group. In 1 98 2 , Wynton formed his own group.

Wynton Marsalis,
cazın en titiz ve
mükemmeliyetçi
simalanndan biri.

Marsal is is as
mecicuJous and
perfeccionisc as a
musician can be.
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Wynton Marsalis has developed a philosophical approach to
jazz from the very beginning. He is accepted as a striking

talent and a distinguished jazz fıgure, who develops the
intellecrual side of the jazz feeling. He teaches Jazz At The
Lincoln Cenrre, which was founded by his father, Ellis. His
younger brothers Branford and Delfeayo are also talented
musicians playing saxophone and trombone.
Wynton Marsalis played with Ron Carter and Herbie
Hancock. Marsalis records both classical and jazz albums and
tours for concerts. His adopted role model is Duke E l lington.
His classical recordings are equally successful and popular as
his jazz pieces. In both the jazz and classical arena, Marsalis is
as meticulous and perfectionist as a musician can be. He
performs jazz at the analytical level, fırst resolving the
strucrure of the music in his mi nd.
Marsalis has developed a fondness for fıguring out the
communication established since the big band era. He tries to
refıne his music by refı ning the collective and mutual
communication. He likes to emphasise individual differences
in music, to come up with a polyphonic and diverse harmony.
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ERN EST RAN G L I N DÖRTLÜSÜ 1 QUARTET

Ernest Ranglin gitar guitar
Laurent De Wilde - piyano piano
I ra C oleman bas bass
Dion Parson davul drums
-

-

-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Tarih Date: 08. 07. 1 99 7
Saat Time: 1 9. 00

-

CRR Concert Hall

• Geçen yıl 3.1stanbul Caz Festivali'nde de yer alan Ernest
Ranglin, Jamaica müziğinin gelişmesinde önemli rol
oynamıştır. Dünya çapında ünlü bir caz gitaristi olan
Ranglin, vatandaşlarının kalbinde kalıcı bir yer edinmesini
sağlayan bir yeteneğe sahiptir. Ska'nın gelişmesinde ve
bunu izleyen Jamaica popüler müziğinin yükselişinde söz
sahibi kişilerden biri olan Ranglin, ülkesi nin kültü rünün tüm
dünyanın dikkatini çekmesinde önemli bir rol oynamıştır.
• Ernest Ranglin who also participated in the 3rd Istanbul

Jazz Festival last year, helped shape the course of Jarnaican
music. He is a jazz guitarist of world renown ; a wonderful
talent suffıcient to have earned him a lasting place in the
nation's affections. That he was also one of the pioneering

spirits behind the development of ska- and the consequent
ri se of Jamaican popular music- has given Ranglin the even
more special role of bringing his coumry's culture tO global
atrention.
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JACKY TE RRASSON ÜÇLÜSÜ 1 TRIO
]acky Terrasson - piyano piano
Ira C oleman - bas bass
Ali]ackson - davul drums
Yer Venue: Cemi ! Topuzlu Açı k Hava Sahnesi Open-Air Theatre
Tarih Dare: 09. 07. 1 99 7
Saat Time: 20.45
• Bazı izleyiciler genç müzisyen Jacky Terrasson'u hala
unutmadı. Geçen yıl festivale "dokunup geçen" müzisyenin
·
sağlam tekniğini akıcı ve duru bir tonla bi rleştiren sti l i bu
yıl da yeni bir hayran kitlesi oluşturacak.
Fransız bir baba ve siyahi Amerikalı bir annenin çocuğu
olarak Paris'te büyüyen T errasson beş yaşında klasik
piyano eğitimiyle başlamış müziğe. Cazla ilk tanışıklığı oniki
yaşında, annesinin plak koleksiyonunun önemli parçaları
Billie Holiday, Nat ' King' Cole, Duke Ellington'ı dinleyerek
gel işmiş.
"Daha ilk dinleyişimde bile cazın bana klasik müzikten daha
yakın olduğunu hissetmiştim. Boogie-woogie, blues
parçaları da çalıştığım bir dönemde birden doğaçlamada
daha fazla ifade özgürlüğü olduğunu farkettim. Cazda
herhangi bir parçayı alıp tamamen ·k endinize ait bir hale
sokabi lirsiniz".
Terrasson onbeş yaşında sanat lisesi Lycee Lamartine'e
kaydolmuş. Bu dönemde gündüzleri okuila akşamlarını da
özel müzik dersleri ile geçiren Terrasson yavaş yavaş da
Paris'in caz çevrelerine girmeye ve sanatçılada tanışmaya
başlamış. Bir dostunun önerisiyle Berklee'ye başvurmuş ve
aldığı bursla Bostan'da bir yıl geçirmiş, ancak okulu yarıda
bırakmış. Askerlik için Fransa'ya geri döndüğü bir yıl ve
Paris'te Dee Dee Bridgewater'un piyanisti olarak geçirdiği
bir dönemden sonra 1 990'da New York'a taşınmış. Burada
Arthu r Taylor, Cindy Blackman ve Betty Carter ile
çal ışmış. Terrasson'un yükselişi ndeki en önemli
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etken lerden biri ise 1 993 Thelonious M on k Jazz
Competition' daki birinciliği.

1 994 yı lından bu yana çoğunlukla kendi üçlüsüyle çalışan
Terrasson'un Blue Note'dan çıkan i ki albümü caz
çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle standartiara
ve baliadiara getirdiği yorumlarıyla dikkati çeken Terrasson
şöyle diyor:
"Standartlar defalarca seslendirildi. Bunlara değişik
yorumla getirmeye çalışıyorum. Özellikle de güçlü melod isi
olanlarla oynamaya bayıl ıyorum. Bu tip parçalarda
yapabileceğiniz çok değişik şey var, bunların hepsini
denemekten çok hoşlanıyorum".
Bazen yalnızca "fısıldamayı" seçen Terrasson'un
söyledikleri sizi ister istemez müziğin içine çekecek. Ancak
şunu hatırlamaktayız ki, konser boyunca çok iyi bildiğinizi
düşündüğünüz bir parçanın bile gizlendiği yerleri bulmanız
gerekebilir. Çünkü Terrasson'un müziğin i yeni kılan en
önemli özell iklerinden biri bu deneyci ruh.
• The artemi ve audience of the Istanbul festival will stili

remember the performance implemenred by Terrasson last
year. W ith his strong technique and crystalline sound, Jacky
Terrasson is likely to attract more fans this season.
Born to a French father and a black-American mother.
Terrasson grew up in Paris where he began classical piano
studies at the age of five. At 1 2 , he d iscovered the music of
B i l l ie Holiday, Nat K i ng Cole, Duke Eliington and other
jazz greats in his mother's record collection. "As soon as I
heard jazz I felt closer to it than to classical music" he
recalls. "I was already experimenting with boogie-woogie,
the blues and playing smff that wasn't written down and
suddenly realized that, whi te there's room for inrerpretation
in classical music, there's more freedom of expressian in
i mprovisation. You can take a song and truly make it your
own" .
A t 1 3 , Terrasson started studying jazz with Jeff Gardner, an
expatriate American in Paris who was an early influence on
the young pianisr. Terrasson enrolled in the Lycee Lamartine,

"Daha ilk
dinleyişimde bile
cazın bana klasik
müzikten daha
yakın oldu�unu
hissetmiştim.

"As soon as I heard
jazz r felt closer [Q i t
rhan t o classical
music" he recalls.
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when he was 1 5 . His mornings were s pe nt on studies and his
afternoons were private lessons devoted to on music theory,
ear rraining and the history of classical music.
Tercasson then applied to Berklee School of Music in B os ton
where he later spent a year on a scholarship. Terrasson's
dassınates at Berklee were names !ike Javon Jackson, Danilo
Perez, Delfayo Marsalis and Dennis Carroll.
Tercasson moved to New York City in 1 990, i ntent on
making a name for himself where it counts, and entered a
crucial phase in his career. In 1 993, Tercasson won the Monk
Competition and debuted his rrio on a eecording for the
Japanese label Venus. Terrasson's trio recordings for Blue
Note (Jacky Terrasson, Reach) have helped his music attract
wider recognition. The musician now spends most of time
touring with his mates bassise Ugonna Okegwo and
drummer Leon Parker.
Terrasson's skills are most apparent in his approach to the
s tandards.
"Standards have been played so many times. I j ust try to so
something different with them, especially when they have a
strong melody. Then I really l i ke to mess with them. There's
a lot of choice when you play such tunes, a lot of different
doors you can go through. I like to rry the m all".
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JOE LOVANO "SI NATRA PROJ ECT"

joe Lovano - saksofon saxophone
judi Silvano - soprano vokal soprano voice
Salvatore Bonafede - piyano piano
Mark Feldman - keman violin
Erik Friedlander - viyolonsel cello
Billy Drewes - nefesliler reeds
john McKenna - nefesl iler reeds
Ron Kozak - nefesl iler reeds
Harvey Wainapel - nefesliler reeds
Ed Sebuller - bas bass
Bob Meyer davul drums
Carmen Casta/di - davul drums
-

Yer Venue: Cem il Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Thearre
Tarih Dace: 09. 0 7. 1 997
Saat Time: 20.45
• "Pavorotti'yi geçiniz, günümüzün en büyük !talyan
tenoru Luciano değil Lovano'dur".
Will Friedwald'ın yukardaki sözlerinde bir abartma olsa da
günümüz caz severlerinin birçoğunun duygularını yansıttığı
da doğrudur.
Down Beat dergisinin hem 1 995 hem de 1 996 anketlerinde
(hem eleştirmenler hem de okuyucular olmak üzere) yı lın
Caz Sanatçısı seçildi. 1 995'de aynı dergi nin anketinde
albümü "Rush Hour" yılın albümü seçi lmişti, 1 996'da
"Quartets Live At the Vii iage Vanguard" albümü bu
başarıyı tekrar etti. Sanırız Pavorotti'nin gerçekten kendi
pozisyonunu bir gözden geçirmesinde fayda olacak.
Joe Lovano 1 952 yılında Ohio eyaletinin Cleveland
şehrinde doğdu. Amerikalıların "Baby Boomer" dediği ve
nüfusun h ızla arttığı yıllardı bu yıllar. Babası Tony "Big T"
Lovano da tenor saksofoncu idi ve oğluna hem enstrümanının
temellerini hem de dinamiği ve yarumculuk tarafın ı öğretti.
Babası vasıtası ile Sonny Stitt, James Moody, Dizzy
G i llespie, Lester Young ve Rahsaan Roland Kirk'ü tanıdı.
Gençli k yıllarında Cleveland'ın "jam session" kültürünü
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oranın müzik gruplarının geleneği çerçevesinde öğrendi.
Lise yıl larında Ornette Coleman, John Coltrane ve J immy
Giuffre'in özgür caz deneylerinden ve de özellikle onların
kendi aralarında kurdukları müzikal iletişimden etkilendi.

Liseyi bitirdikten sonra meşhu r Berklee M üzik okuluna
devam etti ve burada i leride beraber çalacağı John Scofıeld,
Bill Frisell ve Kenny Werner ile tanıştı.
John Coltrane'i n son dönemlerindeki ruhani ve ateş gibi
çalış stilini geleneksel grup yapıları içinde
gerçekleştirmen in yollarını araştırdı.
Berklee'de modal armoniyi keşfetti, aldığı be-bop
eğitiminden sonra açı k formlar ile çalmanın aldatıcı
çözümlerini gördü. Bu ses ve onun be-bop geçmişi onun
geleceğindeki müzikal yönleri belirledi ler.
New York'a yerieşineeye kadar olan dönemindeki
kariyerinde Lonnie Smith, Jack McDuff, ve Woody
Herman ile çalıştı. Bu şehirde M el Lewis orkestrasına girdi
ve ayrıca Elvin Jones, Carla Bley, Lee Konitz, Charlie
Haden ve Bob Brookmeyer ile çalıştı.
1 98 1 'de Paul Matian Orkestrası'na girdi. Ülke çapında
tanınmasını ise John Scofıeld dörtlüsü ile yaptığı çalışmalara
borçludur.
1 99 1 ' den itibaren kendi liderliğinde kurduğu değişik
gruplar ile araştırıcı ve d inamik kişi l iğini yansıtan müzikal
deneyiere başladı. "Universal Language" albümünde Judi
Silvano, Tim Hagans ve Kenny Werner ile çaldı .
1 994'deki albümü "Tenor Legacy"da Joshua Redman'ı
lanse etti ve bu çalışma G rammy'de en iyi küçük caz grubu
dalına aday oldu.
Ama esas başarısı 1 995'de yaptığı "Rush Hour" albümü ile
geldi. Bu albüm onun durdurak bilmeden müzikal paletini
genişletme çabalarını yansıtan bir çalışmadır. Albümde
tanınmış besteci ve aranjör Gunther Schuller ile birlikte
hem onun hem de kendi bestelerinin yanı sıra Charles
Mingus, Ornette Coleman, Thelonious Monk ve Duke
Ellington'un bestelerini çalmaktadır.
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1 996'daki albümü " Quartets at the Viiiage Vanguard"da ise
iki ayrı dörtlü olarak çalmaktadı r. Bunlardan i lkinde
kendisine Mulgrew Miller, Ch ristian McBride ve Lewis
N as h eşlik etmektedir. I ki nci dörtlüde ise Tom Harrel,
Anthony Cox ve Billy Hart ile çalmaktadı r. Bu albüm
Down Beat dergisi eleştirilerinde beş yıldız almış ve tıpkı bir
yıl önceki "Rush Hour" gibi yılın en iyi albümü seçilmiştir.
1 997 çalışmaları son albümü "Celebrating Sinatra" ile
devam etmektedir. Burada Lovano'nun tenor saksafonuna
bir yaylılar dörtlüsü, bir tahta nefesliler beşl isi, alışılagelmiş
bir rhythm seetion ve vokal eşli k etmektedi r. Aranj manlar
Manny Albam tarafından yapılmıştır. Peki ama niçin
albümün teması Frank Sinatra olarak seçilmiştir. Bu
sorunun cevabını Lovano şu şekilde veriyor:
"Tüm hayatım boyunca onun müziğini dinleyerek ve
fi lmlerini izleyerek büyüdüm. Benim için Sinatra müzi kteki
en etkileyici ve swing dolu kişid i r. M üziğe yaklaşımımdaki
etkilendiğim i ki temel i nsan M i les Davis ve Frank
Sinatra'dır. Tüm yaşantım boyunca onları i nceledim,
kişili klerini ve çalışmalarını araştı rdım. Bazı bakımlardan
M iles Davis'de Sinatra'dan etkilenmiştir, özellikle onun
şarkı söyleme tarzı bu etkinin kaynağıdı r. Bunu M iles'in
yazdığı melodi lerinden de görebilirsiniz. Bu inceleme ve
onu anlayabilmek beni m için çok önemli olmuştur. Onun
ballad söyleme tarzındaki zerafete bayıl ıyorum, standart
melodileri bir swing duygusu ile söyleyebil i r, benim için de
caz budur. Sinatra Coleman Hawkins ve Lester Young'la
aynı zamanlarda parlamıştı, ve hepsi de aynı şarkıları
çalmışlardır. Ben Webster'in çalış tarzını inceliyordum,
Frank Sinatra'nın da aynı şeyleri yaptığını farkettim.
Birbirlerini i nanılmaz derecede etkiliyorlardı. Tabi bu etki
modern caza da yansıdı tıpkı M iles ve Coltrane'in
çalışlarında görüldüğü gibi. M üziğe olan yaklaşım, kişilerin
ona kendi şahsiyetlerini katması benim çalış tarzımın
temelini oluşturdu ve kendi yarattığım seste yavaş yavaş
özgüvenimi bul dum".
Lovano'ya bu albümde daha evvel de "Universal Language"
albümünde beraber çalıştığı Judi Silvan o eşlik ediyor. Ted

Benim için Sinacra
müzikteki en
etkileyici ve swing
dolu kişidir.

For me Sinacra was
che hippesc,
swingingesr
personali ey in music.
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Nash ise hem tenor hem de klarinet çalıyor. Piyano'da
Kenny Werner var ve George M raz ve Al Foster da grubu
bas ve davulda tamaml ıyorlar.

Nefesiiierde Billy Drewes soprano ve bas klarnet,
Dick Oats tenor ve flüt en son olarak da Tom
Christensen tenor saksofon, obua ve korno çalıyor.
Ayrıca topluluğu tamamlayan yaylı lar ve harp de var,
ancak tüm bunlar Manny Albam'ın lirik düzenlemeleri
ve orkestra yönetimi ile birleşiyorlar.
Lovano bu grubu ile turneye
çıkmak ve çalmak istiyor.
Stüdyoda kalabalık kadrolar ile
özel kayıtlı albümler yapmak ve
daha sonra basit bir ritm bölümü
ile stüdyo dışında çalmak onun
sevdiği bir şey değil. O stüdyoda
yaptığı müziği turnelerinde aynı
şekilde çalmak istiyor. Bu
konserde dinleyeceğiniz Sinatra'ya
ithaf edilen müziğin
hazı rlanmasının ardında da bu
anlayış yatıyor.
• "Move over Pavarotti, the

greatest Italian tenor around today
isn't Luciano, b ur Lovano". The
words of W i ll Friedwald describing
Joe Lovano has some exaggeration
bur nevertheless they reflecr the feelings of many jazz lovers
today.
He is the "Jazz Artist of the Year" both in 1 995 and 1 996 in
the annual Down Beat Critics Poll and Readers Pol l . His
album " Rush Hour" was the best jazz album in the same poll
in 1 995 and the next album "Quartets Live At the Village
Vanguard" repeated this success

as

the best album in 1 996

poll . Pavarotti probably should reevaluate his position!
Joe Lovano was born i n 1 95 2 in Cleveland Ohio. A baby
boomer by birth he started playing sax when he was a child.
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His father another tenor saxophonist Tony "Big T" Lovano

schooled his son not only in basics but in dynamics and
interpretation too. Through his father he was exposed to
Sonny Stitt, James Moody, Dizzy Gillespie, Lester Young and
Rahsaan Roland Kirk. While still a teenager he immersed
himself in the jam-session culmre of Cleveland where organ
trios were common and Texas tenor throw-downs a ri te of
passage. In high school he begun to absorb the free jazz
experiments of Ornette Coleman, John Coltrane and Jimmy
Giuffre and was greatly affected by the interaction which
occurred between the musicians.
Upon graduation from high school he attended the reputable
Berklee School of Music in B os ton where he m et such future
collaborators as John Scofıeld, Bill Frisell and Kenny Werner.
He had been searching for a way to incorporate the fire and
spirituality of Iate period John Coltrane into more traditional
settings. At Berklee he discovered moda! harmony and after
his be-bop training he discovered the open forms with
deceptive resolutions. The combination of this sound and his
be-bop background created his future directions.
First part of his professional career i ncludes Lonnie Smith,
Jack McDuff, Woody Herman until seniing i n New York.
Here he joined Me! Lewis Ürehescra and also worked with
Elvin Jones, Carla B ley, Lee Konirz, Charlie Haden and Bob
Brookmeyer until joining Paul Motian's Band in 1 98 1 . His
fırst high profıle gig that broughr him national recognition
was w ith guitarist John Scofıeld's Quartet.
Begi nning in 1 99 1 with his fırst engagement as a leader he
srarted experimenting with different ensembles which reflect
his searching and dynamic personality. In his album
"Universal Language" he collaborates with J udi Silvano, Tim
Hagans and Kenny Werner. His 1 994 album "Tenor Legacy"
features Joshua Redman and was neminared for Grammy's
Best Jazz Small Group Recording. Success came to him with
his 1 995 al bum, "Rush Hour" w hi ch reflects his restless
searching and desire to expand his musical paletre. He co
operates wirh the legendary composer and arranger Gunther
Schuller in compositions by Charles Mingus, Ornette

ss r------------------------------------------------.------------

Coleman, Thelonious Monk, Duke Ellington as well as his

own and Gunther's composicions. In 1 996 his double album
" Quarcecs at the Village Vanguard" he plays i n cwo different
setcings. In che fırst quartet he is accompanied by Mulgrew
Miller, Christian McBride and Lewis Nash. In the second set
Tom Harrel, Anthony Cox and Billy Harc play wich him.
This album, too, received a fıve star rating from Down Beat
magazine as well as being the "Best Jazz Al bum of the Year"
like " Rush Hour" in 1 99 5 .
1 997 continues with h i s latest album, " Celebrating Sinatra",
where his tenor sax is surrounded by a string quartet, a
woodwind quintet ; voice, and a rhythm seetion in

arrangemencs by Manny Albam. But why Sinatra?. Lovano
answers this question in an incerview:
I j ust grew up listerring to his music and watching his fılms
my whole life. For me Sinacra was the hippest, swingingest
personali ey in music. Miles Davis and Frank Sinacra are my
two major infl uences in terms of approaching a tune. I have
studied them both my whole life, their personalities and the
way they carried themselves. In certain ways, Miles was really
influenced a lot by the way Sinacra sang tunes, you can tell by
the way Miles made melodies. That study was really
important, by understanding that and by hearing that.
I love the elegance of the way he sings ballads, that is jazz to
me, the way he sings standard tunes with a swinging feeling.
Sinacra came up in a time paraUel with Coleman Hawkins
and Lescer Young and those cats, and they all plated the same
tunes. I was studying the way Ben Webster played, then I
would hear Sinacra doing the same thing, and I realized how
much they i nfluenced each other. And that i nfluence extends
inco the modern jazz, of course, as in the way Miles and
Coltrane played. The whole approach to music, the way
people played with their own personalities, was how I worked
on playing, trying to develop the canfidence to come up with
my own sound.
Lovano is accompanied by Judi Silvano on vocals with whom
he had worked together in his earlier album "Universal
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Language". Ted Nash is doubles him on renor as well as
playing clarinet. Kenny Werner is on piano, while George
Mraz and Al Foster make up the rhyrhm seetion wirh bass
and drums. Other brass instrumenrs are Billy Drewes on
soprano and bass clarinet, Dick Oatts on tenor and flure, and
fı nally Tom Chrisrensen on tenor, oboe and English horn.
There are srrings and harp complering this ser up bur all of
rhem are linked by the beautiful and lyrical arrangemenrs of
Manny Albam who also conducts the group.
Lovano likes ro tour with this ensemble. He does not like the
idea of making special recordings in the studio and rhen go
out and play gigs wirh a rhythm secrion. He likes to presenr
the music that he records, and the presenr tour celebrating
the great Sinarra is based on this philosophy.
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RADI O TARlFA
Rafael Sanchez Duenas - vurmalı çalgılar percussion
El Wafir Shaikheldin Gibril - vurmalı çalgılar percussion
]oaquin Ruiz Gomez - danscı dancer
Sebastian Rubio Caballero - vurmalı çalgılar percussion
]uan Ramiro Amusategui Prado - gitar guirar
]aime Muela Quesada - flüt ve saksofon flure and saxophone
Benjamin Escoriza Mo/ina - vokal vocals
Pedro Pablo Oteo Aguilar - bas bass
Vincent Mo/ina - flüt flure
Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu - CRR Concerr Hall
Tarih Date: 09. 07. 1 997
Saat Time: 1 8. 3 0
• "Rumba Argeli na" veya "Cezayirli Rumba", Radio
Tarifa'nın çıkış albümü. Geleneksel flamenkonun, arap ve
ortaçağ müziğiyle gerçekleştirdiği etkileyici uyum, 3 kurucu
elemanı olan Fai n Sanchez Duenas (vurmalılar), Benjamin
Escoriza (vokal), ve Vincent Malina (arap flütü)'nın
beraberli kleri nden doğmuş. "Rumba Argelina" ilk olarak
Fain tarafından 1 992 yılında kaydedilmiş. 1 993'de
Ispanya'da albümün yayınlanmasından sonra 1 994 yılı nda
Radio Tarifa grubu kuruldu.
Özünde flamenko "cantes" ve salt melodinin çarpıcı matem
ögelerini barındıran müzik, makam geleneğine bağlı kalarak ve
geçmişteki Arap, Türk, lspanyol folk müziğine dönerek bir
gelişme ve aşama göstermiş. Çok uluslu bünyelerini yansıtacak
şeki lde müzisyenler sayısız ve geleneksel (medieval
crumhorn, bozuki, arabik ney) hem de modern (saksofon,
akordeon, elektrik gitar) enstrümanlar kullanmaktadı dar.
lspanyol müziği ve Kuzey Afrika müziği arasındaki
bağlantıdan bahseden birçok kayıt olmasına rağmen bu
albümü özel kılan öge Radio Tarifa'nın yarattığı esinsel bir
kayıttır. Flamenko sanatçısı Joaquin Ruiz'in de danslarıyla
eşlik ettiği heyecanlı, canl ı gösterilerinde, Avrupalı

Radio Tarila yaratıc ı

v e alı�ıımamı� bir

grup.

Radio Tarifa
imaginative and
unusual band.
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dinleyiciler grubun hipnotik ritimleri ve melodileri ile tam
anlamıyla büyülendiler. ispanyol ve Arap dünyalarını
bağlayan (bi rleştiren) uzun geçmiş Radio Tarifa için bir
çıkış noktası oluşturur. Yaptıkları güçlü ve akustik müzik,
genel olarak flamenkoyu, Arap etkileşimlerini ve bunun
yanısıra birçok d iğer ögeyi bir araya geti rir.
Grup, şu günlerde Japonya'ya bir tu r düzeniernekte ve bu
yıl çıkarı lması düşünülen yeni bir albümün de çal ışmalarını
sürdürmektedir.
• " Rumba Argelina" or "Algerian Rumba", is Radio Tarifa's
debut al bum. The beautiful combination of traditional

Flamenco with arabic and medieval music was born of the
relationship between the three core musicians Fain Sanchez
Duenas (percussion), Benjamin Escoriza (vocals) and Vincent
Molina (arabic flutes). "Rumba Argelina" was originally
recorded in 1 992 by Fain and released in Spain in 1 993 . The
group Radio Tarifa was born in 1 994 .
With the simplicity in Flamenco cantes and the haunting
laments of pure melody, the music developed by following the
moda! tradition and by leaning back to the ancient musical
forms of Arabic, Turkish and Spanish folk music. Reflecting
their international personnel, the musicians use a myriad of
instruments -both traditional (medieval crumhorn, bouzouki ,
Arabic ney) and modern (saxophone, accordion, electric guitar).
Although there are many recordings which talk of the
connections between Spanish and North African music, the
signifıcance of this album l ies in the fact that Radio Tarifa
have created an inspi rational recording which is quite unique.
Their hypnotic rhythms and melodies have stunned audiences
across Europe in their exciting performances which includes
flamenco dancer Joaquin Ruiz Gomez. The band are currently
serting up a Japanese tour and working on a brand new
album, due later this year.
The long history that connects Spain and the Arabic world
provides the starting point for Radio Tarifa, whose muscular,
mainly acoustic music draws together flamenco, Arabic
influences and much more besides.
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ERN EST RAN G L I N DÖRTLÜSÜ 1 QUARTET

Ernest Ranglin - gitar guitar
Laıerent De Wilde - piyano piano
Ira Coleman - bas bass
Dion Parson davul drums
-

Yer Venue: Roxy
Tarih Date: 09. 07. 1 99 7
Saat Time: 23 . 3 0
• Geçen y ı l 3.1stanbul Caz Festivali'nde d e yer alan Ernest
Ranglin, Jamaica müziğinin gel işmesinde önemli rol
oynamıştır. Dünya çapında ünlü bir caz gitaristi olan
Ranglin, vatandaşlarının kal binde kalıcı bir yer edinmesini
sağlayan bir yeteneğe sahiptir. Ska'nın gelişmesinde ve
bunu izleyen Jamaica popü ler müziğinin yükselişinde söz
sahibi kişilerden biri olan Ranglin, ülkesinin kültü rü nün tüm
dünyanın dikkatini çekmesinde önemli bir rol oynamıştır.
• Ernest Ranglin who also participated in the 3rd Istanbul

Jazz Festival last year, helped shape the course of Jamaican
music. He is a jazz guitarist of world renown; a wonderful
talent sufficient to have earned him a lasting place in the
nation's affections. That he was also one of the pioneering
spirits behind the development of ska- and the consequent

rise of Jamaican popular music- has given Ranglin the even
more special role of bringing his country's culrure to global
attention.
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JAN GARBARE K
jan Garbarek - saksofon saxophone
Eberhard Weber - bas bass
Rainer Brüninghaus - klaviye keyboards
Marilyn Mazur - vurmalı çalgılar percussions
Yer Venue: Cemi l Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Theatre
Tarih Date: 1 0. 0 7. 1 99 7
Saat Time: 2 1 . 3 0
• lstanbu llu caz severiere e n aşina isimlerden biri olan Jan
Garbarek, bir süredir konuşmadan anlaştığı Eberhard
Weber, Rainer Brüninghaus ve Marilyn Mazur'la yeniden
bizimle. Yaşamın rastlantılardan ibaret olduğu doğru
olmalı. 1 96 1 'de radyo başında John Coltrane dinleyip ona
özenmesiyle başlayan o önemli gün, Jan Garbarek'in bugün
kendi köşesinden yükselen sakin ama iddialı müziğinin de
temelini attı. Coltrane'in pentatonik seslerinden
yaşadığımız ana kadar Jan Garbarek'in araştı rmacı müziği
sesin çeşitli renklerine büründü durdu. Son olarak eriştiği
ses rengarenk ve tüm bu renklerin uyumunu ve çeşitliliğini
sergil iyor.
Jan Garbarek Coltrane'in çal ışının büyüsüne kapıldı ve
kendi kendine öğrendiği tenor saksofona daha sonra
soprano ve bas saksofonu da ekledi. 1 962'de amatör bir
yarışmada aldığı birinei likle profesyonel çalışmaya da
başladı. l i k grubunda Jon Christensen, Terje Rypdal ve
Arild Andersen vardı. Bugün "kuzeyin sesi" diye
adlandırdığımız sesi i l k duyuşumuz da o günlere denk
düşer. 1 968'de Avrupa Yayın Bi rliği'nin düzenlediği bir
yarışmada Coltrane'i n ünlü Naima'sıyla Norveç'i temsil
etti.
Jan Garbarek, 70'1erin ortasında Keith Jarrett'ı n grubuna
katıldı. Aynı grupta Palle Danielson ve Jon Ch ristensen de
vardı. Birlikte My Song ve Belonging albümlerini çıkardı lar.
Bu sı rada bir yandan da Ral ph Towner'ın Solstice ve

lskandinav
yarımadasından çıkıp
gelen bu "gri" ses,
degi�ik renkleri ayırt
etmemizi saglayan
bir ara renk görevi
görüyor bugün.

His melodies were
rather sensirive,
acmospheric and
themaric He signed
his Nordic melodies
wirh an i ntense story
and expressionism.
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Sounds and Shadows albümlerinde yer aldı. 80'1erin
başında oluşturduğu grubunda Eberhard Weber, Bill
Frisell, John Abercrombie gibi müzisyenler vardı. 80'1erin
sonundaki grupta da Nana Yasconcelos yer alıyordu. Bu
grup, Garbarek'in kuzeyli saksafonunu tropikal ritimlerle
buluşturdu.
Jan Garbarek'in birlikte çalıştığı müzisyenler arasında Don
Cherry, Chick Corea, David Torn ve bir süre lskandinav
yarımadasında yaşayan George Russell da vardı. George
Russell'la birlikte kaydettikleri Othello Ballet Suite, Trip to
Prillarguri ve Electronic Sonata for Souls Loved by Nature
ancak 80'1erde yayınlanabildi.
Garbarek'in hep kendisiyle birlikte taşıdığı etnik, fol k
müzik arayışı, o n u Ravi Shankar'la buluştu rdu. 1 984'te
gerçekleşen bu ortaklık, Song for Everyone albümünü
ortaya çıkardı. 1 99 1 'de Norveç'li fol k şarkıcısı Agnes Buen
Garnas'la Rosensfole adlı bir albüme imza attı.
Ragas and Sagas albümünde Jan Garbarek'in yanı sıra
Pakistanlı şarkıcı Ustad Fateh Ali Khan da vardı.
Garbarek'in dünyanın kuzey ucundan gelen esintil i
melodileri v e sololarıyla Pakistan'ın geleneksel
enstrümanları sanki kırk yıldır birlikteymiş gibi bütünleşti
bu albümde. Aynı yıl yayınlanan Twelve Moons'la Jan
Garbarek yüzünü yeniden Norveç'e döndü. Bu albüm,
sanatçının lskan'dinav folk müziğiyle ilgil i arayışları nın cevabı
gibiydi. Manu Katche ve Eberhard Weber'in de her şarkıda
beli rgin leşen ritmik akıcıl ığa önemli katkıları vardı. Twelve
Moons, eleştirmen lerle dinleyicilerin eşit oranda sevdiği ilk
Jan Garbarek albümüydü.
Jan Garbarek başlangıçtan bugüne tümüyle kendine özgü
bir sesin tek temsilcisi oldu. Görece kendi içine dönük ve
kapalı bir kültür olan Norveç kültüründen köken alan
müziğiyle "lskandinav Folk Müziği" gibi bir başlık açılmasını
sağlayan müzikal gelişimiyle, dünyanı n her yanına uzanan
araştırmacı tavrıyla hem koyu caz dinleyicisinin, hem de
caza yakın laşan dinleyici için sürekli izlenmesi gereken bir
isim olmayı başardı.
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Bu arayışların içinde kurdugu müzikal birlikteliklerin de
çok önemli rolü oldu kuşkusuz. Bunların başında, Manfred
Eicher'ın kurdugu önde gelen caz fi rması ECM'i de saymak
gerekiyor. Hem ticari, hem de müzikal başarıyı eş zamanlı
sürdürmüş caz müzisyenleri arasında sayılan Jan
Garbarek'in araştırmacı müzisyenligi "Avrupalı" cazın
bayragı kabul edilen ECM'in de en önemli kozlarından biri
oldu. Cazın kendi kökeninden yola çıktıgı ve dünya
m üzigiyle içiçe geliştigi bugüne dek en önemli yorumlardan
biri de hep onundu.

Jan Garbarek'in yorumunda hiçbir zaman açık bir
duygusallık olmadı. Ama yogun, atmosferik, belli bir
temanı n çevresi nde dönen ve keskin bir duyarlılık içeren
melodilerdi onunkiler. Sanatçı bestelerindeki kuzeyli
havanın içinde, kat kat dokunmuş ve her bir katında bir
seviye daha derinleşen ve yogunlaşan bir öyküyü yazdı.
Jan Garbarek'in aynı dönemlerde farklı hareket
noktalarından yola çıkan ve benzer arayışları olan
müzisyenlerle yolları kesişti. Coltrane'den taşıyıp
Norveç'lileştirdigi temaları Brezilyalı vurmalı çalgılar üstadı
Nana Vasconcelos'la, Hindistan'lı tabiacı Zakir Hussain'le,
Tunus'lu udi Anouar Brahem'le ve kendisi gibi dünyalı
Keith Jarrett'a kadar pek çok müzisyenle paylaştı.
Folk müzik ternalarına hep çok düşkün olan Jan Garbarek'in
bu arayışta ortaklık kurdugu müzisyenler müzigi onun
kadar ciddiye alan ve kendi özgün yaklaşımını sonuna kadar
savunan kişilikler oldu hep. Bugünkü Jan Garbarek
Group'ta da aynı çizgiyi görüyoruz. Farklılıkların bir araya
getirdigi bu müzisyenler yine aynı farklıilgın yardımıyla
bugün konuşmadan aniaşan bir çekirdegi oluşturdu.
Ses arayışını Anadolu'dan Hindistan'a Brezilya'dan Tunus'a
kadar genişleten Jan Garbarek sonunda çok uyumlu ve
formülü kendisine özel bir bileşimin de sahibi oldu. Bu
formül, dünyanın her yerindeki etnik kökenli folk müzigin
evrensel bir senteziydi. Yanyana dikilip de kökleri
büyüdükten sonra kaynaşan asırlık agaçlar gibi, Garbarek'in
el attıgı her bir dünya köşesinin fol k müzigi de aynı

Jan Garbarek·in
yorumunda hiçbir
zaman açık bir
duygusallık olmadı.
Garbarek"s playing
bardly exhibiced
overt emotions.
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kaynaşmış köke ulaşıyordu. Bu nedenle de lskandinav
yarımadasından çıkıp gelen bu "gri" ses, de�işik renkleri
ayırt etmemizi sa�layan bir ara renk görevi görüyor bugün.

Jan Garbarek, konserlerinde adeta kendi yo�unlaşmasını
korumak istercesine alkış yeri bile bırakmadan çalıyor.
Kafasını hafifçe e�ip içinden gelen müzi�i taşıyor bize.
Dinleyicinin imgelemini öyle bir harekete geçiriyor ki
Garbarek notaları, kendini ruhani bir alemde buluveriyor
insan. Bu yanılsamanın nedeni, bize ulaşan müzi�in çok
derinlere işlemesi.
Jan Garbarek G rup: Dünyanı n her köşesine yayılmış etnik
folk müzi�i ö�elerinin ortak sözcüsü olan Jan Garbarek,
lstanbul'a kendisi kadar önemli üç müzisyenle konuk
oluyor bu yıl. Rainer Brüninghaus'un müzi�in atmosferik
etkisini genişleten klavyesi, Eberhard Weber'in kendi
başına bir yaylılar orkestrası görevi gören bası ve Marilyn
Mazur'un hiç tükenmeyecekmiş gibi görünen
vurmalı lardaki coşkusuyla unutulmaz Jan Garbarek
konserlerinden birine daha tanık olaca�ız.
• Jan Garbarek is one of che fami liar faces for Turkish jazz

fans. He tours with bassise Eberhard Weber, keyboard player
Rainer Brüninghaus and percussionist Marilyn Mazur. The
group members communicate with each other without words.
If life is noching but a bu nch of coincidences, this is true for
Garbarek. He heard Coltrane on the radio in 1 96 1 and admired
him enough to teach himself how to play the saxophone. This
very day has paved the way to make Garbarek's unpretentious
and impressive sound audible. Coltrane's pentatonic scales have
shifted to new forms i n the hands of Garbarek, who has achieved

to transform the melody to harmonise the diversities.

Having heard Coltrane's playing, Garbarek was enchanted by
his i ntonations. He learned how to play the tenor saxophone
fırst, and then studied soprano and bass saxophones. He had
his fırst professional·experience in 1 962, winning an amateur
contest. He played with Jon Chriscensen, Terje Rypdal and
Arild Andersen in his fırst group. "Voice of the north" started
to spread through the songs of this group.
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As the represencative of Norway, Garbarek played Coltrane's

Naima in a comesc by the E uropean Broadcasting Union. He
joined Keith Jarrett's group in che mid-70s. Palle Danielson and
Jon Christensen were also members of the same group. The
group recorded Belonging and My Song. In the meanwhile,
Garbarek cook part i n two of Ralph Towner's recordings;
Solstice and Sounds And Shadows. At the beginning of the
80s, he formed anather group with E berhard Weber, Bill
Frisell and John Abercrombie. In anather combination of
musicians, he played with Nana Vasconcelos towards the end
of the 80s. Through the course of this gathering, Garbarek's
Nardie saxophone came cogether with tropical rhythms.
Other musicians with whom Jan Garbarek played or recorded
with are Don Cherry, Chick Corea, David Torn and George
Russell . George Russell lived in the Scandinavian peninsula
at that time, and they recorded Othello Ballet Suite, Trip to
Prillarguri and Electronic Sonata For Fouls Loved By Nature;
which were only released in the 80s.
Garbarek's fondness for ethnic and folk music brought him
together with Inciian musician Ravi Shankar in 1 984. They
recorded Song for Everyone together. In 1 99 1 , Garbarek
recorded an album called Rosensfole with the Norwegian folk
singer Agnes Buan Garnas.
In his Ragas And Sagas album, he played with che Pakiseani
singer Ustad Fateh Ali Khan. In this recording, Garbarek's
authemically nardie melodies and solos were i n real harmony
with che latter's ud. Twelve Moons was released in the same
year, marking the Garbarek's return to his origins, the folk
music of Norway. The album was like a complete answer to
Garbarek's explorations in Scandinavian folk music. Manu
Katche and Eberhard Weber contributed a great deal to the
rhythmic fluency of the songs. Twelve Moons was also the
fırst Garbarek eecording which was appreciated equally by
che critics and the listeners at large.
Jan Garbarek has been the representative of a sound specifıc
to himself. His music has its roots in the Norwegian folk
tradition. Since Norway has a relatively incrovert culture,
these roots have been preserved as they are; serving as a
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valuable source for an explorer l i ke Garbarek. He has

deserved his populariry through his jazz explorations, the
sounds he has formed and transformed in time and the way
his music addresses all audiences.
Equally noteworrhy as his own attitude are the people he has
played or worked with. Garbarek's success is synonymous
with ECM. Jan Garbarek has collaborared with Manfred
E icher when he fırst established the company; and srayed
with him since then. Being a
European record company ECM
supported Garbarek by all means,
embracing music from all the
comers of the world.
Garbarek's playing hardly exhibited
overr emorions. H is melodies were
rather sensitive, atmospheric and
rhematic. He signed his Nordic
melodies with an i ntense story and
expressionism. He played with
musicians who agreed wirh him on
this common ground. The melodies
he adopred from Colrrane were
furrher shaped by the Brazilian
percussionisr Nana Vasconcelos,
Indian tabla player Zakir Hussain,
Tunisian ud player Anouar Brahem,
and individualisrs like Keith
Jarrett. These musicians approached
music exactly l i ke Garbarek did.
They were all differenr individuals
who came together to enjoy their eliverse styles and to ereare a
collecrive music.
Extending his explorations from Asia Minor ro India, Brazil
and Tunisia, Garbarek developed a playing s tyle of his own.
This s tyle is a careful and rich synrhesis of folk and erhnic
music everywhere. This is why Garbarek feels like he touches
the same root from each node. Folk music has surrounded the
world like old rrees which exrend their roots under the earrh.
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Musicians like Garbarek has the mission of analysing and
delivering the message coming from these roots to the
listeners.
In concerts, Garbarek concentrates on his melodies and solos.
The way he plays, or rather "meditates" triggers the listener's
imagery.
Jan Garbarek Group: Jan Garbarek has sought the harmony
of the diversities in his groups. This year' s group includes
Rainer Brüninghaus on the keyboards, Eberhard Weber on
the bass and Marilyn Mazur on the percussion section.
Brüninghaus' key-board serves to expand the musical effect,
while Eberhard Weber acts as a string orchesrra on his own.
Marilyn Mazur fıres the joy of the music with her unrelenting
performance and charisma.

103 �---

TRT I STANBUL RADYOSU
HAF I F MÜZ I K VE CAZ ORKESTRASI

TURKISH RADIO & TELEVISION BIG BAND
Ergun Eremkar - trompet trumpet
İmer Demirer - trompet trumpet
Halip Yiğit - trompet - trumpet
Fehmi Özbilek - trompet trumpet
Aldoğan Şimşekyay - trompet trumpet
Aydın Özarı - trompet trumpet
Hakan Çimenot - trombon c rombone
Halil Gürsan Saçlı - trombon trombone
Sacit Çöze trombon trombone
Emre Kayhan trombon trombone
Erol Duygu/u - saksofon saxophone
Çı nar Alpay - saksofon saxophone
Yalçın Ateş - saksofon saxophone
Atakan Ünüvar saksofon saxophone
Ergüven Başaran - saksofon saxophone
Baki Duyarlar - piyano piano
Bray Turgay - bas bass
Hasan Hür - davul ve vurmalı çalgılar drums and percussions
Veysel Çadır - davul ve vurmalı çalgılar drums and percussions
Yalfın Şaşmaz - davul ve vurmalı çalgılar drums and percussions
Kamil Özler - gitar guitar
Ayten Alpman - vokal vocal
Nükhet Ruacan - vokal vocal
Neşet Ruacan şef conductor
-

-

-

-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Tarih Date: 1 0. 0 7. 1 99 7
Saat Time: 1 9. 00

-

CRR Concert Hall

• TRT Istanbul Radyosu Hafif M üzik ve Caz Orkestrası
1 982 yılında Süheyl Denizci yönetiminde çalışmalarına
başladı. Türkiye'nin 22 degerli müzisyeni bu orkestrayı
uluslararası standartiara taşımak için bir araya geldi.
Orkestra, Radyo-TV kayıtları, konserler ve kültür
etkinlikleri çerçevesinde ülkenin büyük kentlerinde ve
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Kıbrıs Türk Federe Devletinde bulundu. Bunun dışında
orkestra üyeleri Avrupa'da EBU-U ER caz konserlerinde
ülkemizi temsil etti. Büyük orkestranın repertuarı, geniş
bir bakış açısıyla caz klasikleri, çağdaş caz parçaları ve
çağdaş Türk müziği parçalarından oluşmaktadır.

• TRT (Turkish Broadcasting Corporation) Light Music &

Jazz Orchestra was formed under the leadership of Süheyl

Denizci in 1 98 2 . With i ts 22 seasoned band members of high
calibre, the orchestra has righdy claimed both national and
international attention.
Through TV/radio broadcasts, playing
concerts, and taking part in various

cross-cultural activities, the orchestra has
allowed itself a gradual evolution over
the past decade in Turkey and Turkish
federal Republic of Northern Cyp rus.
Besides, various members of the
orchestra have also occasionally
represented Turkey playing EBU-UER
jazz concerts in different countries of
Europe.
The orchestra's repertoire includes
familiar jazz standards, comemporary
jazz tunes and Turkish modern music.
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B-SHARP DÖRTLÜSÜ 1 QUARTET

Herb Graham, jr. - davul drums
Randali Willis - saksofon saxophone
Rodney Lee - piyano piano, Rhodes and
Osama Afifi - bas bass

B3 Organ

Yer Venue: Roxy
Tarih Date: 1 0, 1 1 . 07. 1 99 7
Saat Time: 23 . 3 0
• Kendi parçalarını yazan, hem tenarda hem sapranoda
yetkin hünerlerini ortaya çıkaran bir saksofoncuları olan,
tempoya uymaktan zevk alan bas, davul ve vurmalıları olan,
gerektigi yerde eşlik edebilen ve gerektigi yerde de
geriden çalabilen ve soloları ile de öne çıkabilen bir
piyaniste sahip bir grup.
Grubun son albümü "Searching for the One" ve üniversite
agırlıklı tur programları, yeni, daha genç bir dinleyici
kitlesini caz dünyasına davet etmek için biçimlenmiş.
Toplulugun Los Angeles civarındaki hip hop, reggae ve
bebop grupları ile çalışmalarından edindigi ortak deneyim,
onların müziklerinin ritmini de etkil iyor.
K ısaca, B-Sharp Dörtlüsü swingleriyle, belirli tavı rları ve
eşsiz dogaçlamalarıyla caz düşkünlerini tatmi n edebilen bir
grup. Besteleri, Herbie Hanecek ve Lee Morgan benzeri,
ateşli, '60'1arın "Biue Note" klasigi caz çizgilerini
andırıyor.
• They write their own songs, have a saxophonist well-versed
at both tenor and soprano, a rhythm seetion that enjoys

hewing to the beat, and a pianist who can backfıll and solo as
the occasion warrants.
The group's new album, "Searching for the One" and its
college-heavy touring schedule seem well-tailared for
inviting a new, younger audience into the jazz fold.
The Group's collective experience playing in hip hop, reggae
and bebop bands around Los Angeles influences the rhythms
of their m us i c .

Los Angeles'in en
iyi, genç post-bob
grubu.

The best of Los
Angeles' young
post·bop bands.
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In short, this is the kind of band that can draw the disaffacted

from the predictable rock, pop and alternative scene while
keeping long-time jazz devotees satisfıed with swing,
attitude and sterling improvisation. Their compositions
mirror the expansive mid-'60's jazz lines of Blue Note classics
by the li kes of Herbie Hancock and Lee Morgan.
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F LE U RI N E P LUS F IVE
Fleurine - vokal vocal
Myron Watden - saksofon saxaphones
Stefan Schmidt - piyano piano
jesse Van Ruller - gitar guicar
johan Plomp - bas bass
joost Kesselaar - davul drums
Yer Venue: Q Jazz Kulübü - Q Jazz Bar
Tarih Date: 1 0. 07. 1 9 9 7
Saat Time: 23.30
• Çagdaş Hollanda caz çevrelerinin bugünlerde en gözde
vokalisti olan Fleurine Verioop geçen yıl katıldıgı North
Sea Caz Festivalinde kendine iyi bir çıkış sagladı. Fleurine,
sahip oldugu harika sesini melodik yetenegi ile
birleştirebiimiş bir şarkıcıdır. Son zamanlarda Amerika'da
i ki başarılı turne yaptı. Ayrıca New York'un ünlü caz
kulüplerinden olan Viiiage Gate'de çalıştı. 1 995 yılında
New York'da kaydettigi Meant To Be adlı CD'sinde Tom
Harrell, Don Sickler, Renee Rosnes, Christian McBride
gibi cazın önde gelen isimleriyle çalıştı.
• The vocalisc Fleurine Verioop is che most excicing new face

on che concemporary Dutch jazz scene coday. Lasc year she

made her well-received debuc at che Norch Sea J azz Festival.
Fleurine's swinging vocal scyle combines a unique phrasing
wich melodic invenciveness. She recencly made cwo successful
tours of che United States, including a scinc in che famous
Village Gace in New York. She recorded a CD cicled "Meanc
To Be" in New York wich che musicians Tom Harrell, Don
Sickler, Renee Rosnes, Christian McBride in 1 99 5 .

Fıeurine gelecegin
ümit vaad eden caz
vokaıistlerinden.
Fleurine is one of the
most promissing
jazz vocaliscs.

1 13 �-----TURKCELL

os3ı Kesintisiz ileriıim kaynai!J

Katkdarından dolayı TURKCELL ILETIŞiM HIZMETLERI A.Ş. 'ye
tqekkiir ederiz.

We are grateful to TU RKCELL 1LETIŞIM

HIZMETLERI A.Ş. for

Men for their contributiom.

GORAN B REGOVIC D Ü G Ü N VE
C E NAZE MÜZiGi ORKESTRASI
GORAN BREGOVIC WEDDING & FUNERAL BAND
Goran Bregovic - gitar guitar
Bulgar Kadın Korosu, Nefesli/er Topluluğu (tuba, trompet, trombon,
saksofon)

Vurmalılar Topluluğu, ENBE Yaylılar Grubu ve Korosu
Bulgarian Female Chorus, Wind Ensemb/e (ruba, rrumpet,
Percussion Ensemble, ENBE String Ensemb/e and Chorus

rrombone, saxes),

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Theatre
Tarih Dare: 1 1 . 07. 1 997
Saat Time: 2 1 . 3 0
GORAN BREGOVIC
• Bir müzisyen ne kadar iyi bir öykücüyse, o kadar iyi bir
müzisyendir. Goran Bregovic de bize çok yakın
topraklardan gelen bir müzisyen. Çoğumuz onu son yılların
önemli filmierindeki kolay sınıflanamayan, ama bir şekilde
yüreğimizin iyi anladığı müziklerin yazarı olarak tanıyoruz.
Bregovic'in ad koyduğu notalarla güçlenen öyküleri daha
bir yoğun kavrayıp, öykülerin notaya döktüğü duyguları
unutamıyoruz bir türlü.
Goran Bregovic, bugün çehresi tamamen değişen
Sarajevo'da Sırp bir anneyle H ırvat bir babanın çocuğu
olarak dünyaya gelir. On altı yaşındayken klasik müzik
eğitimini bırakıp bir rock orkestrası kurmak için kolları
sıvar. O dönemde gençlerin tepkilerini ortaya koymak için
seçtiği ortak yoldur bu. "Beyaz Düğme" (Bijelo Dugme)
adlı bu grup on albüm yapar ve iyice ünlenir. Bu arada
Bregovic de gitarı kullanarak Yugoslav müziğiyle fol k-rock
öğelerini birleştiren ilk müzisyen olur.
Rock'la haşır neşir geçirdiği on beş yıllık yolun bir
durağında, 70'1erin ortalarında kendisi gibi rock müzisyeni
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olan Emir Kusturica'yla tanışır. Emir Kusturica d a o sı rada
başka bir grubun basçısıdır. Çingeneler Zamanı filminin
müzikleriyle başlayan Kusturica-Bregovic işbirl iği hem
sinemanın, hem de müzik dünyasının en önemli
çal ışmalarını ortaya çıkaracaktı r. Dünyanın en zengin müzik
odaklarından biri olan Balkanlar'ın tam ortasında, o
zamanların henüz dağı lmamış Yugoslavya'sında keyfine
doyulmaz melodiler Goran Bregovic'in notalarından Emir
Kusturica'nın filmlerine can verir.
Ortak imzalarını taşıyan filmler, hem Goran Bregovic hem
de Emir Kusturica için çalışmaları nın en geniş kitlelere
ulaştığı bir dönemin kilometre taşlarıdı r. Çingeneler
Zamanı'nın iç bu rucu hikayesini vu rgulayan Bregovic'in tam
yerine oturmuş melodileridir. Bu tarihten sonra,
Kusturica'nın sinema dünyasında sağlamlaşan yerinin
yan ında, Goran Bregovic de en önemli fi lm müziği
bestecileri arasında yerini almıştır bile. Çingeneler
Zamanı'nda en koyu en hüzünlü tonlarını gördüğümüz
müziğin renkleri bir sonraki ortak çalışmaları olan Arizona
Rüyası'nda hikayenin tüm trajikomik ve absürd yön lerini
vurgu layan fırça darbelerine dönüşür.
Bu dönemde Goran Bregovic'in d iğer film müziği
bestecilerinden neden farklı olduğu da daha iyi anlaşılır.
Temelde bakır üflemelilerin ve akordiyonun egemen
olduğu bu besteler, filmin duygusunu aktarmak bir yana,
adeta o duygunun oluşumundaki çekirdeğin ta kendisidir.
Bu çekirdek müzik bir süre sonra fi lmle koşut ama kendi
başına da anlamı olan bir eser olarak dinleyen tarafından
algılandığı için olsa gerek, Arizona Rüyası'nın lggy Pop'u da
içeren müziği çok geniş kitlelere u laşır.
Kusturica'nın 1 995 tari hli fil m i Yeraltı yüzyıl ımızın en
önemli fi lmlerinden biridir. Bunun nedeni, parçalanan bir
ülkenin ardından yakılan bir ağıt olması ve bu
parçalanmanın aslında bizlerin de içini parçalamasıdı r.
Filmin müziği de aktörlerden biridir artık. Her karede
çarpıcı vurguları olan besteleriyle birlikte Goran
Bregovic'in Emir Kusturica'nın yaratıcı kad rosundaki yeri
de belgelenmiş olur. Besteci, filmin acı, komik, traji k,

Bir müzisyen ne
kadar iyi bir

öykUcUyse, o kadar
iyi bir müzisyendir.

Good musicians are

good scory cellers.
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düşündürücü ve acıtıcı her bir anını birer birer notaya
döker. Bu notalar, Balkan motiflerini kullanarak hem fılmin
içerdiği yalnızlık ve terkedilmişlik duygusunun
vurgulanmasını, hem de Kusturica'nın görsel malzemesinin
derinleşti rilmesini sağlar.
Goran Bregovic'in müziğinde Balkanlar'ın coşkulu ama
hüzün de içeren temalarını yakalarız. Çelişkili duygu ların
bir arada algılanması, enstrümaniarın kullan ımından ve
eşsesli-çoksesl i vurguların özgün bileşiminden kaynaklanı r.
Müzikli anlatım sanatının ustalarından Goran Bregovic
kendi orkestrasıyla Istanbul'da yıldızlı gökyüzünün altında
Balkanlar'ın müziğini sunacak bize. Farklı duyguları
yaşatacak olmaları, orkestranın adından da belli: Düğün ve
Cenaze Orkestrası. Festivali n en önemli buluşmalarından
biri bu ve bize de kaçırmamak düşer.
• Good musicians are good story rellers. Bregovic is a

musician from a familiar culrure. Mosrly known for his recenr
unclassifıably unique soundrrack composirions, he touches

rhe hearr of bor h cinema and music audiences. His
composirions nor only supporr rhe movie's rheme, bur makes
ir unforgertably srriking.
Goran Bregovic was born in Sarajevo, to a Serbian morher and
a Croatian father. He was sixteen when he abandoned his
rraining in classical music to form his own rock band. At that
rime, rhis was rhe mosr comman path for rhe young people to
reacr. The group called rhe White Burton (Bijelo Dugme)
recorded ten albums, growing gradually popular. Meanwhile,
Bregovic was the fırst musician to inrroduce folk-rock
elemenrs i nro rhe Yugoslavian music with his guitar. This
specifıc music sryle was called "shepherd's rock".
B regovic mer Emir Kusturica, in rhe mid-70's. They were in
differenr rock groups. The acclaimed director was then rhe
bassise of a rock band. Their collaboration started wirh rhe
Time of rhe Gypsies. The comman producr of rheir efforr has
since been remarkable in both rhe cinema and rhe music
world. In rhe middle of rhe Balkans, which embodies rhe
richesr musical rreasures of the world, and in rhe Yugoslavia
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of the time, tunes signed by Bregovic enlightened the stories
written by Kusturica.
Both B regovic and Kusmrica have reached a wider audience
through their joim effort. Their unique effort created an
impressive story knit with the script and the music in the
Time Of The Gypsies. The impressive compositions by
Bregovic which underiine the story· of the gypsies mrn to
tragicomic touches in their next work, Arizona Dream.
While pointing the remarkable talem and success of

Kusmrica, these two films helped to boost an increasing fame
for Bregovic as wel l . They served as tools for differemiating
between Bregovic and other film composers. He uses the
brass seetion and the accordions to pinpoint the keywords and
key feelings within the story. In this way, his music becomes
the core of the story itself, besides delivering the message in
the script. This may be the reason for the success of the
Arizona Dream including Iggy Pop as a soundtrack album in
the music charts.
In 1 995, Bregovic and Kusturica combined forces to ereare one
of the best films of the century, Underground . Underground
is a mourning after the break up of form er Yugoslavia. In this
film, pieces composed by Bregovic act as an importam part of
the cast itself. Consequent!y, Bregovic firmly established his
place as a permanem member of Kusturica's creative crew.
Compositions signed by Bregovic account for the sorrow,
tragedy, comedy and ideology embedded in the story. The
composer exploits the rich heritage of the Balkan folk music,
aciding a new dimension to the visual material of Kusturica.
Deeply scripted in Bregovic's music are the simultaneously
joyful and impressive themes from the Balkan fol k music
rradition. Through the use of instrumemal set-up and unisons
and polyphony, the composer ensures that the paradox in the
emotional delivery is addressed. One of the masters of the musical
expression, Bregovic will be in Istanbul with his Wedding
and Funeral ürehescra bringing us the musical wind from the
Balkans. No music acidice can afford to miss the occasion !

•

1 18 �----Katkrlarındar� dolayı MAS MATBAACIL/K A.Ş'ye tqekkiir ederiz.
We are grateful to MAS MATBAACIL/K A.Ş. for their contributiom.

D I N O SALUZZI ÜÇLÜSÜ 1 TRIO
Dino Saluzzi - bandoneon bandoneon
Jose Saluzzi - gitar guitar
Marcjohnson - bas bass
Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Dare: 1 1 . 07. 1 99 7
Saat Time: 1 9. 00
• Dino Saluzzi Arjantin'de doğdu. Tangonun yeni çizgisini
bulmasında ve tango-jazz beraberliğinde önemli katkıları
oldu. Bandaneondaki arayışlarıyla tangoyu kendi sabit
formundan çıkarıp caza katılan dünya müziği öğelerinden
birine dönüştürdü. Biçimden çok sesin peşi nde olan
Saluzzi'nin bu alışkanlığı çocukluk günlerinden geliyor.
Olanakların az, ama müziğin bol olduğu bir evde büyüyen
Timoteo "Dino" Saluzzi, müziğini etiketlerneye pek
yanaşmadı. Vatandaşı Astar Piazzol la'yla
karşılaştırı ldığındaysa, tangonun yalnızca "duyguların
müziği" olduğunu belirtmekle yetiniyor.
Bugüne dek bir radyo orkestrasında çalan ve ardından
Gato Barbieri'yle birlikte müzik yapan Saluzzi, kendi
üçlüsünün dışında Enrico Rava, Charlie Haden, George
G ru ntz, Louis Sclavis, Edward Vesala, Charlie Mariano, Al
Di Meola gibi müzisyenlerle çalıştı. M üzikal tercihini
ödünsüz bir biçimde geleceğe taşıyor Saluzzi. Folk müzik
köklerinin kendi müziğindeki en önemli öğe olduğuna
inanıyor ve bandoneon yorumunda bunu vurguluyor.
Tangonun Saluzzi'nin ellerinde aldığı biçim empresyonist
bir ressamın fırça darbelerini yansıtıyor. Temalarını
güçlendirmek için melodi leri vurmalı etkileriyle
destekleyen Saluzzi günümüzde Latin Amerika'nın cazla
paylaştığı en önemli müzisyenlerden biri sayılıyor.
• Bom in Argentina on May 20, 1 93 5 . Saluzzi comributed a

great deal i n the formulation of tango' s new direcrion, as well

120 .------.-as its relationship with jazz. His personal explorations i n
bandoneon freed tango from its traditional stable form, and
turned it to one of the world music components embraced by
free jazz. He is more concerned with sound than form . Saluzzi
brings this habit from his childhood days. Despite the absence
of electricicy or radio, the Saluzzi household never lacked music.
Saluzzi avoids labelling his music. When the i nevitable
comparison becween himself and his colleague fellow citizen
Astor Piazzolla arises, Saluzzi only claimed tango to be the
music of all feelings.
Starting in a radio orchestra, Saluzzi has collaborated with
many jazz musicians, including Gato Barbieri, Enrico Rava,
Charlie Haden, George Gruntz, Louis Sclavis, Edward Vesala,
Charlie Mariano and Al DiMeola.
He is an i nfluencial fıgure in the way he extends his folk roocs.
Saluzzi's tango performance presents i ts own impressionistic
touch. He uses percussive effects to emphasise the theme i n
the music. Saluzzi is thought t o b e the most important calent
shared by Latin American music and jazz.

MARC JOH NSON
• Marc Johnson başta geniş ve zengin tonuyla tanınm ıştır.
Kendi grubunu kurup John Abercrombie ile çalarak
edindiği, melodik tarzıyla Saluzzi Trio'ya büyük katkı lar
sağlamaktadır.
• Marc Johnson is known for his rich and flexible bass tone.

Mter forming his own group and playing with John

Abercrombie, he contribuces a great deal to the Saluzzi crio,
playing his melodic bass.

JOSE MARIA SALUZZI
• Buenos Aires'te doğdu ve müziğin içinde büyüdü.
Babasının konser turnelerine katıldı. Altı yaşı nda müzikle
i lgilenmeye başladı. Davul, vurmalı çalgılar ve piyanodan
sonra gitarda karar kıldı. Babasının dışında ilk
öğretmenleri, tangonun önem li isimlerinden Walter
Malosetti ve Anibal Arias oldu.
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• As Dino Saluzzi's son, he was born into a musical family i n
Buenos Aires. He grew u p i n his father's concert tours,

starting to play drums, percussion and piano at the age of six.
Later he decided on guitar. He worked with W alter Malesetti
and Anibal Arias, two of the finest tango teachers.
Nevertheless, he acquired his style mosdy while playing with
his father.
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N IG HT ARK
Konu k Sanatçı lar Featuring:
ELEFTERIA ARVENITAKi & SEZEN AKSU
Ara Dinkjian ud oud
Arrnen Done/ian klaviye keyboards
Marc]ohnson - bas bass
Arto Tu.nçboyacıyan - vurmal ı çalgılar, vokal percussions vocal
Eleftheria Arvanitaki - konuk sanatçı featuring
Sezen Aksu - konuk sanatçı fearuring
-

-

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açı k Hava Sahnesi Open-Air Thearre
Tarih Date: 1 2. 0 7. 1 99 7
Saat Time: 2 1 . 30
• Onno Tunçboyacıyan Türk müzik dünyasının en önem li
i nsanlarından biridir. Ölümünden itibaren birbuçuk yıl
geçmesine rağmen besteci ve aranjör olarak yaptığı
çalışmalar tüm güzellikleri ile müzikseverlerin gönl ünde
yaşamaktadır.
Arto Tunboyacıyan Onno'nun küçük kardeşidir. Onlar
arasındaki il işkinin derinliği ve boyutları çok kişi tarafından
bilinmez. Arto için Onno her zaman bir koruyucu, yol
gösterici ve hayat yolunda doğru ilerlemesi için sonsuz bir
ışık olmuştur. Arto Amerika'ya Onno'nun desteği ile
gitmiş ve dünya klasmanında bir caz müzisyeni olarak
yerini almıştır.
Onno'nun beklenmed ik ölümünün Arto için sevilen bir
kardeşin ölümünden de öte bir babanın, bir hayat
felsefesinin de ölümü olmuştur.
N ight Ark projesi Arto'nun rahmetli ağabeyini anmak için
yapmış olduğu bir dizi beste ve konserdir. I ki kardeş müzik
dünyasında ayrı yol lardan yürümelerine rağmen günün
birinde tekrar bir araya gelmek ve kültü rel birikimlerini
birleştirerek başka boyutlara geçmeyi tasarlıyorlardı, ancak
ölüm onları hiç beklemedikleri bir zamanda ve katı bir
şeki lde birbi rleri nden kopardı. Arto için caz yaşad ıkları nın
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müzik olarak ifade edilmesidir ve N ight Ark'da ölen bir
ağabeyin ardından h issedilen yanlızlığın, umutsuzluğun,
acının, gerçekleri kabullenmenin ama içindeki hasreti
koparıp atarnamanın müzik olarak ifadesidir.

Projenin içinde konserden başka Onno'nun biyografısini
anlatan bir televizyon fi lmi ve bir de albüm var.
1 2 Temmuz' da Arta "Night Ark" grubu ile Istanbul Caz
Festivaline geliyor ve Onno için çalıyorlar. Grupta Ara
Dinkj ian her çeşit telli saz çalıyor, özellikle de Türk
enstrümanlarını. Piyanoda Armen Donelyan var. Bas'da ise
Marc Johnson olacak. Yunanistan'dan Elefteria Arvanitaki
de bu grupta solist olarak yer alacak.
Sezen Aksu Cnno'nun en yakın dostlarından biri idi.
Aralarındaki ilişki müzisyenlik ve iş ilişkilerinin çok ötesine
geçmişti. Sezen'in bir çok bestesinde Onno'nun
düzenlemeleri vardır. Sezen de böyle bir gecede Onno'yu
anma törenine katılacak.
• Onno Tuncboyaciyan is one of the most imporram fıgures
in the world of Turkish Music. Though it has been one and

half year si nce his dearh all his work as a leading composer
and an artanger srill captures the hearts of the music fans in
this counrry.
Arto Tuncboyacıyan is his younger brorher. Few people know
the real dimensions of the profound relarion berween rhem.
For Arro Onno has always been a menror, a leader and an
endless lighr illuminaring rhe rrue path ro be raken in the
grear road of life. Arro has immigrated ro the United States
enjoying a spiritual support from Onno and have carved
himself a place among the world class jazz musicians. Death
of Onno is more rhan dearh of his brorher to Arro, ir has been
a loss of a farher and a certain life philosophy.
Cansisring of a series of concerts and composotions Nighr Ark
project is a rribure ro Onno. Though they have raken separare
paths in rheir musical careers Tuncboyacıyan brothers were
planning to join their cultural heredities and attain further
dimensions. Yet death has parred them abruprly and
unexpectedly. For Arro jazz is expressian of what he has
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experiences as music. And in the same comexe Night Ark is a
musical expressian of the loneliness fel t after a dead brother,
hopelessness, pain, coming into terms with harsh reality
while being unable to get rid off the longing.
The project also envisages a TV documemary about Onno's
biography and an album.
On 1 2th of July Arto and his Night Ark group will
participate in the Istanbul Jazz Festival and play for Onno.
Ara Dinkj ian will be on strings and he is especially well
known for Turkish folk string instrumems. Arıneo Donelyan
will be on piano. Mark Johnson will be on bass. Elefteria
Arvanitaki from Greece will be the singer. Sezen Aksu the
well known queen of the Turkish popular music, was a close
friend of O ono. Her relation w ith O ono was beyond business
and musicanship relations. Many of her songs were arranged
by Onno, Sezen Aksu will pay tribute to him by parcici pating
in the concert.

/26 �----o v� Katkılarmdan dolayı AXE'a teşekkiir ederiz.
IlA� \Ve are gratefıd to A XE for their contributiom.

DIANA KRALL ÜÇLÜSÜ 1 TRIO
Diana Kral/ - vokal, piyano vocal , piano
Russell Malone gitar guitar
Neal Caine - bas bass
-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Date: 1 2. 0 7. I 997
Saat Time: 1 9. 00
• Diana Krali'ın ai lesi için müzik baba geleneğidir. "Tüm
çevrem müzik dolu olarak büyüdüm" der. "Annemin çok
güçl ü bir sesi vardı, amcam aynı Bing Crosby gibi şarkı
söylerdi, babam ise piyano çalardı. Babamın inanılmaz bir
plak koleksiyonu ve seçici bir zevki vardı". Diana
büyükan nesinin ve dedesinin evinde geçirdikleri pazar
günleri ve piyanonun etrafında toplanan ailenin müzik
yapısını hala hatırlar. " Her çeşit şarkıları söylerdik, eski
pop parçaları, Fats Weller şarkıları, herşeyi. Büyükannemin
en sevdiği parça Hard Hearted Hannah, idi ve hepimiz
Waller'e bayı lırdık".
British Colombia, Nan ima'da büyüyen Diana çok kısa
zamanda tüm bu duyduğu sesleri pratiğe uygu ladı. Dört
yaşında i ken piyano derslerine başladı, okul orkestrasında
çaldı, ve onbeş yaşında iken mahalli bir restoranın
patron ları için çalarak profesyonel oldu.
Diana'nin Fats Waller'e duyduğu hayranl ığı icralarında
hissedebil i rsiniz ama onun için esas çekici olan, aynı and a
hem şarkıcı hem de piyanist olabilmekdi.
"Böyle bir şeyi i l k defa duyuyordum ve i ki ayrı ifade
biçimini birleştirmek fikri bana gerçekten çekici geldi" der.
"Babamda Fats Wel ler'ın yapmış olduğu tüm plaklar vardı
ve hepsini öğrenmeye çalıştım".
Tek bir sanatçıya olan böylesi bir hayranlık onu kolayca Fats
Wel ler taklidi yapabi l i rd i ama babasının geniş müzik zevkini
alan Diana o yaşlardaki bir kızın normalde i lgilenmeyeceği
müzikler dahi l her şeyi di nledi ve özümsedi.

Şu an Diana Krali
için hiç bir sınır

gözükmüyor.

At ch is moment
chere seems ro be no
boundaries for Diana
Krali.
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"Babam bir müzik tarihçisi idi, her şeyi toplardı, bunlar
arasında ilk plakların yapımında kul lanılan metal silindirler
de vardı, böylece ben de kayıt endüstrisinin ilk örnekleri
de dahil bir çok şeyi dinleme fırsatı buldum. Bunlar
arasında ilk radyo showları, Claude Thornhill ve Jean
Goldkette, Bill Challis'in Paul Whitman Orchestra için
yapmış olduğu düzenlemeler, Ted d Dameron, Mo nk,
opera, klasikler ve birçok Fats Weller oldu".

Seksenli yıl ların başlarında bir burs ile Berklee College of
M usic'e kabul edilişi onu Amerika'ya getirdi. Burada
birbuçuk yıl ciddi bir müzik eğitimi gördü. Kanada'ya
dönüşünden kısa bir süre sonra davulcu Jeff Harnilton ve
basçı John Clayton ile tanıştı, bu tanışmalar ona birdenbire
fırsatlar yağmurunu başlattı. "Jeff beni Ray Brown ile
tanıştırdı, daha sonra her i kisi de benim Los Angeles'e
gidip J immy Rowles ile çalışmamı tavsiye ettiler, ben de
gittim".
Onu etkileyen diğer çağdaş sanatçılardan bir de piyanist
Dave McKenna'dir.
"Onun bir çok solo piyano çalışmasını dinledim ve bas
dizileri öğrendim. Onu okul yıllarından beri severim ve
tüm plaklarını aldım. Her zaman sol elimin bas olduğunu
söylerim, çünkü okuldaki grubumuzda en iyi çalan
arkadaşımız bas çalardı, ayrıca müzik öğretmenimiz de
profosyonel basçı idi. Basçı olmasının mükemmel bir
öğretmen olmasında çok büyük etkisi vardı."
Los Angeles'da geçirdiği üç yıldan sonra bir çok caz icracısı
gibi o da New York'a taşınmayı hedef aldı ama önce
Teronte'ya taşındı. Burada bir çok enstrümanı çalabilen
bir sanatçı olan Don Thomson ile çalışmaları nı sürdürdü.
"Don bana okul yıllarımda da ders verirdi, onun ile tekrar
çalışmak çok zevkli oldu" der Diana. Bu dönem boyunca
muntazam çalışarak bir piyanist ve şarkıcı olarak sanatı nı
çok geliştirdi.
1 990'da New York onun esas evi oldu ama o Beston'da
bir trio ile çalışmalarını sürdürdü. "Bu işte benim piyano
çalmanın yanı sıra şarkı söylememi de istediler, bu da
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benim için her iki yönümü de geliştirmem için bir fırsat
oldu. Çal ışmamızda bize konulan her hangi bir kısıtlama
yoktu, dolayısı ile bu çalışma benim için önemli bir sıçrama
tahtası oldu".
Diana'nın çalışmaları Amerika ve Kanada ile sınırl ı kalmadı,
Japonya'da Sadao Watanabe ve Christian McBride ile çaldı,
bir hafta sonu Genevre'de Ray Brown'un gig'ine katıldı, bir
hafta Paris'e gitti, ve 1 995 North Sea Festivaline katılmak
üzere Hollanda'ya gitti.
Bu göçebe günlerinde Diana sadece müzik tekniğini
geliştirmedi, bir çok da dost edindi. Onunla konuşurken
basçı Ray Brown'un ismi en çok duyacağınız sanatçıdır.
Onun hakkında şöyle der: "O benim vaftiz babam gibidir,
benim için çok önemli bir insandı r, benim için yaptığı bir
çok şeyi hatırlarken bazen duygulanırım ve boğazım tıkanır
gibi olur".
Bir başka eski yol göstericisi de şarkıcı piyanist Lousie
Rose olmuştur ve Diana'ya hem piyano dersleri vermiş
hem de onu şarkı söylemeye teşvik etmiştir (ama zaten bu
vakitte Fats Wel ler'ın ektiği tohumlar çoktan yeşermeye
başlamıştı). Diana'nın şarkıcı piyanistlere olan i lgisi onu
N i na Simone, Shirley Horn ve Roberta Flack'a
sü rüklemiştir.
Tüm bunlara rağmen Nat King Cole'un onun için ayrı bir
yeri olmuştur. Buradaki enstrümental ses esas onun ilgisini
çeken şey olmuştur. Bu trioyu oluşturan üç enstrümanın,
piyano, bas ve gitarın nasıl olup da davulun boşluğunu
doldurabildiği onu büyülemiştir. "Bu sesi çok sevdim,
davulsuz bir trio'da çalmak için çok güçlü olmak
gerekiyordu, bu da benim her zaman yapmak istediğim şey
olmuştur".
Bu tam anlamı ile üçüncü albümü olan All For You'da
yaptığı şeyin ta kendisidir. Albüm daha eski GRP markası
altında yayın lanmış olan ve çok beğeniimiş Only Trust
Your Heart'dan sonraki ilk albümdür ve Nat King Cole
üçlüsüne adanmış bir çalışmadır, aynı zamanda da
"lmpulse" markası ile yapmış olduğu ilk albümdür.
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Kendisine gitarda Russel Melone, bas da Paul Keller eşlik
etmektedir. Trio Nat King Cole'un bindokuzyüzkırklı
yılların başı ile ortası arasında yapmış oldugu ve onu şöh ret
yapan parçaları ve şarkı sözlerini kapsamaktadır. Bu
dönemde Cole henüz "Nature Boy" ve "Mona Lisa" yı
repertuarına almamıştı.
"Bu çalışmayı şimdi yapmak istedim, çünkü ben hem şarkıcı
olarak hem grup lideri hem de eşlikçiyim ama Russel gibi
kendisinden çok şey ögrenebilecegim bir müzisyenin
yanında eşli kçi olmak da çok öneml i. Onun yanında düet
şarkılar söyleyebil i rim ve eger istemiyorsam piyano da
çalmak zorunda değilim. Tabi böyle bir çalışma davul ve bas
ile de yapılabilirdi, ama gitar daha çok bir sola enstrüman,
bir nefesli sazın yerini tutabiliyor ama gitar aynı zamanda
armoni enstrümanıdır ben de bu çerçevede çalarken hem
lider hem de eşli kçi olarak tecrübe kazanabiliyorum."
All For You'da trio Cole'un repertuarında zahmetsizce
sanki bu müzik onların kendi öz tabiatlarıymış gibi
geziniyorlar. Öz tabiatları ifadesi de yanlış degil, 1 995
yazını Cole'un müzigini çalarak geçirdi klerinden bu ses
onların öz tabiatı da çoktan oldu. "Turne sırasında hemen
Cole ile özdeşleştirilmeyen parçalar da seçtik ve çok
bilinen bazı parçaları programı mıza almadık ama
enstrümanlar bana on yaşlarımda iken diniediğim o
harikulade sesi verdi".
Şu an Diana Krali için hiç bir sınır gözükmüyor.
• In Diana Krall's family, love of music was more or less a

family heirloom. "I grew up with music all around me" she
says. My morher has a very strong voice, my uncle sounded
j ust like B i ng Crosby and my father plays seride piano. He
has an incredible collection of music and truly eclectic taste".
Diana also recalls Sundays spem at her grandparems' house
and she has fond of memories of the family gathered around
the piano ro make music: "We sang all kinds of stuff, old pop
runes, Fats Waller songs-everything. My grandmother's
favorite was "Hard Hearted Hannah," and we all loved
Waller.
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Growing up i n Nanimo, British Colombia, Diana soan put
the sounds she absorbed ar home ro pracrical use. She srarred
classical piano lessons when she was four; performed w ith the
high school jazz band; and began her professional career at
fifreen playing three nights a week for the patrons of a local
restaurant.
Diana's love affair with Fats Waller music was retleered i n
her performances, but it was the dua! role a s singer and
pianisr that especially i mrigued her. " I had never heard that
before and I really liked the idea of combining rhe rwo
expressions, she says. "I think Dad has every recording Fats
Waller ever made, and I rried ro learn them all" .
With such a srrong devation r o one arrist, Diana mighr easily
have become a Waller imitaror, but - sharing her father's
broad rasre - she absorbed everyrhing she heard, which
included many sounds that would have eluded most people of
her age and time. "My father is a histarian who has calleered
everyrhing- including cylinders - so I have heard a lot of
music from the time when recordi ng began" she explains,
i ncluding old radio shows, Claude Thornhill and Jean
Goldkette, Bill Challis arrangemems for Paul Whitman
Orchestra, Tedd Dameron, Monk, Opera, Classical, and lots
of Fats Waller".
In the early eighties, a music scholarship ro rhe Berklee
College of Music brought Diana ro the US for a year and a
half of serious study. Shortly after returning home she met
drummer Jeff Harnilton and bassise John Clayron, and i r was
as if the floodgates of opporrunity suddenly opened. "Jeff
inrroduced me ro Ray Brown," she says, "and rhey both
suggested that I go Los Angeles and study w ith Jimmy
Rowles, which I did. "Other conremporary influences
included pianist Dave McKenna. "I have listened ro a lot of
his work for sola piano, and learned a lor of bass lines from
him. I 've loved Dave since I was in high school and I 've got
all his records. I always say that the bass is my left hand,
because one of the srrongesr members of our high-school band
was a bass player and so was my band teacher- he used to be a
professional bass player- which made him such a great teacher. "
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After three years in Los Angeles, it was time to rnove on. Like

most jazz perforrners, Diana set her high standards on New
York, but fırst she rnoved to Toronro, furthering her studies
there with rnullet-i nstrurnenralist Don Thornpson. "Don
gave me lessons while I was in the high school and it was
great to be back with him" she says. During this time, Diana
also worked regularly, fınely honing her c raft as a singer and
a pianist.
By 1 990, New York had becorne her home base, but she
spent rnuch of her time working in Boston with a trio. "They
wanred me to sing on that job" she says. "So it really gave me
a good opportunity to work on both my singing and playing.
There were no restrictions on what we played, so the job
became an important stepping s to ne for me".
Diana's travels have not been restticred to the US and
Canada: She performed with Sadao Watanabe and Christian
McBride in ]apan; d id a weekend gig w ith Ray Brown i n
Geneva, Switzerland; a week in Paris; and the 1 99 5 North
Sea Festival in Holland. During her sornewhat nornadic early
days, Diana not only absorbed rnusic , but she also rnade
rnany friends among her colleagues. Bassİst Ray Brown's
name is the one that most often pops up in conversations
with her. " He is like my Godfather and is very irnportant to
me. I ger choked up when I think about all the things he' s
done for me".
An earlier menror was Louise Rose, a singer pianist who gave
Diana piano lessons and also encouraged her to sing (bm, of
course, the seed had already been planred by Fats Waller).
Diana' s i nrerest in singer pianists led her to Nina Sirnone,
Shi rley Horn and Roberra Flack. But rhere was sornething
special about Nar King Cole trio. Here it was the
instrurnemal sound that caught her fancy. She was fascinated
by the way in which the rrio's piano, guitar and bass
i nstrurnenration cornpensated for the absence of drurns, "I
loved the sound" she said. "I think it is irnportant to have the
strength to play in a: trio withour drurns. lt is sornething I
always wanted to do".
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That is precisely whac Diana does in her third album, "All

For You", a dedicacion to che Nat K i ng Cole Trio, that marks
her debut on "Impulse" and a follow-up to her cricically
acclaimed GRP release, "Only Trust Your Hearc". Teaming
up with guicarist Russell Malone and bassise Paul Keller, she
breezes through music and lyrics that helped Nat King Cole
to be put on the map i n the early to mid-forcies, before he
had recorded "Nature Boy" and "Mona Li sa" . "I felt that this
was imporcanc for me to do right now," she explains,
"because as a singer and a pianisc, I am boch a leader and a
sideman . However, I think i t's very good for me to be i n a
sicleman role with someone like Russell, whom I can learn
from musically. I can sing duets with him and do not play
piano if I don't want to. Of course, I could do that wich a bass
and drum , too. Buc the guitar is more of a solo instrumenc- is
like having a horn player, except that the guitar is also a
harmonic instrumenc, so it allows me to gain experience as a
sicleman as well as a leader when I play i n that concext".
On "All For You", Diana's trio plays wich che polished sound
of a working group, moving effortlessly through Cole's
repercoire, as if doing so were a second nature to them. In facc
it is by now, for this very crio which spenc che summer of '95
on the road, paying tribute to Cole's music and sound. "On
tour, we avoided the obvious cunes and we included some
material that was not immediacely associated with Nat K i ng
Cole. But the inscrumentation gave us that wonderful sound
that I can remember hearing on his records, probably when I
was i n the tenth grade".
At this moment there seems to be no boundaries for Diana
Krall.
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GROOVE CO LLECTIVE

�-----

David Georgejensen - saksofon saxophone
Barnaby jonathan MeAli - klaviye keyboards
james Christopher Theberg - vurmalı çalgılar percussions
Fabio Morgera - trompet rrumpet
Herman Ramiro Rodriquez - saksofon saxophone
jonathan Travis Maron - bas bass
Gordon Dave Clay - vurmalı çalgılar percussions
Genjiro Peter Siraisi - davul drums
Richardjukian Atkinson Worth - flüt flute
Yer Venue: Roxy
Tarih Date: 1 3 , 1 4, 1 5. 07. 1 99 7
Saat Time: 23. 3 0
• Lift o ff Groove Col lective'in etkileyici yeni albümü. " We
the People"dan çıkan en son single. Ye hip hop ustası
Salaam Remi'nin desteğiyle ortaya çıktı. Afro, latin kökleri
hip hop'la etkileyici bir şekilde birleştiren topluluk 1 O
kişilik nefesl i ağırlıkl ı bir kadroyla hip hop severleri Istanbul
caz festival i kapsamında Roxy'de bir araya geti riyor.
• "Lift off', is the latest single from the impressive new

album, " We the People" of Groove Collective which is made

popular by the hip hop master Salaam Rem i . The group,
glamorously blending Mro-latin roots with hip hop, will
perform with a majority of wind instrumems and a 1 0-piece
band, in Roxy, w i thin Istanbul Jazz Festival.
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C ESARIA EVO RA
Çesaria Evora - vokal vocal
]ose Manuel Paris Neves - bas bass
Luis Alberto Da Conceiçao Ramos - gitar guitar
]acinto Domingos Do Rosario Pereira - cavaquinho
Rufino Almedia - keman violin, cavaquinho
Domingos Antonio Gmes Pernandes saksofon saxophone
Fernando]ose Lopes Andrade - piyano piano

-

Yer Venue: Esma Sultan
Tarih Dare: 1 3 . 07. 1 99 7
Saat Time: 2 1 . 3 0
• Arkadaşları ona Aka Cize derlerdi. Cesaria Evora 27
Ağustos 1 94 1 'de Cape Yerde takımadalarında Mindelo'da
doğdu. Enfes sesi ve etkileyici fiziği ile çok kısa zamanda
d ikkatleri çekti ama profosyonel bir şarkıcı olması için
daha çok vakit gerekiyordu. Bir başka şarkıcı Bana ve Cape
Yerde kadınlar derneği onu albüm yapmak için Lizbon'a
davet ettiler ama bir tek prodüktör bile ona i lgi
göstermedi. 1 988'de Cape Yerde asıllı bir Fransız Jose Da
Silva onu Paris'e albüm yapmaya davet etti. 47 yaşında idi,
o güne kadar Paris'i görmemişti ve kaybedecek bir şeyi
yoktu, kabul etti.
1 988 ilk albümü La Diva aux pieds nus Lustafrica
markasıyla yayınlandı. Parçalardan coladera türündeki Bia
Lulucha Cape Yerde'liler tarafından çok beğenildL 1
Ekimde Paris'de "New Morning"de küçük bir dinleyici
kitlesinin önünde ilk konserini verdi.
1 990 i ki nci albümü Distino di Belita'nın parçaları arasında
akustik "morna"lar ve elektro "coladera"lar vardı. Ancak
bu albümün yayın lanmasından vaz geçildi ve çalıştığı yayıncı
"unplugged" bir albüm yayınlamaya karar verdi.
1 99 1 Cesaria Fransa'da ilk "unplugged" albümünü
yayınladı. M indel Orkestrası ile 2 Haziran'da Festival

Enfes sesi ve
etkileyici fızigi ile
çok kısa zamanda
dikkatleri çekti.
W i ch her grear voice

and scunning looks
she son artracred
acrention

--
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d'Angouleme'da ve 7 Haziranda'da Paris'te konserler
verdi. Paris konserinde çok az Cape Yerde'li dinleyicisi
oldu, ama Fransız müzik basını onun esas Angouleme
konseri ile i lgilendiler (ilk defa Liberation gazetesinde

hakkında bır yazı çıktı).
Mar Azul albümü ekim ayının sonunda yayınlandı ve yavaş
yavaş da şöhreti yayıldı. Radyo F I P de bu albümü çal ı ndı.
1 4 Aralıktaki "New Morning" konserinin biletleri kısa
zamanda tükendi. Bu sefer çogu Avrupalı ve coşkulu bir
dinleyici kitlesi önünde söyledi . Le Monde gazetesinde
onun için şunlar söylendi: SO yaşındaki Cesaria Morna'yı
çapkınca bir tutku ile söylüyor..., o bar şarkıcıların
aristokratlar sınıfındandır. Işte bu noktada efsane başladı.
1 992 Mar Azul albümünün yarattıgı fırtına Fransız
medyasında esmeye devam etti ve bir çok radyo bu
albümü çaldılar. 7 Haziranda Ceasria Güney Fransa'da
Feria of Nimes'da söyledi. Ekim ayında M iss Perfumado
albümü yayınlandı. Fransız basını bu albümü tam anlamı ile
göklere çıkardı, onun sesini Billie Holiday'in yumuşacık sesi
ile kıyasladılar ve tüm özel hayatını didik didik ettiler.
Konyak ve sigaraya olan düşkünlügü, unutulmuş adalarda
yaşadığı zor hayat, Mindelo'nun tatlı geceleri gibi ayrıntılar
onun hakkında yaratılan efsaneye kaynak oldu. Theatre de
La Vil le'deki 1 1 ve 1 2 Aralık gösterileri nin biletleri dört
hafta önceden tükendi. 7 Aralıkta Brükselde
"Botanique"da i l k konserini verdi.
1 993 Miss Perfumadao Fransa'da büyük başarı kazandı (şu
ana kadar 200,000 albüm satıldı) ve Cize ilk defa Lizbon'da
sahneye çıktı. 25 Mayısta Teatre Sao Louis de yapılan
konserde polis büyük kalabalıgın sahneye hücum etmesini
zor önledi. Paris'in en prestij li konser salonu L'Oiympia'da
1 2 ve 1 3 Haziranda tamamen biletleri tükenmiş iki konser
ile hayranlarının karşısına çıktı. Bunu bir dünya turnesi
izledi. Önce 2 1 Haziranda Barselona'da, sonra da sırasıyla
1 4 Temmuzda Montreal Spectrum'da, Ekim sonlarında
Japonya'da ve yılın son aylarında da Fransa'da sahneye
çıktı. Fransa'daki bölümde 30 konser verdi.
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1 994 Caetano Yeleloso Sao Paulodaki konserinde sahneye
çıkarak ona eşlik etti ve onu en etkileyici kad ın
şarkıcılardan biri i lan etti. Cesaria'nın başarıları Ispanya,
Portekiz, Belçika, ısviçre, Afrika ve West lndies konserleri
ile devam etti. Kendi yayın şirketi Lustafrica aracılığı ile
BMG yayın şirketi ile anlaşma i mzaladı. Çeşitli
albümlerinden derlenmiş parçaları içeren Sodade, Les Plus
Belles Mornas De Cesaria albümü sonbaharda yayınlandı.
lçkiyi bıraktı ama sigaradan kopamadı.

1 995 Fransa'da çoktan altın olmuş (şu ana kadar 1 50,000
sattı) Cesaria albümü Amerika dahi l 20 ülkede birden
yayın landı ve Grammy Ödülü'ne aday oldu. Cesaria önce
on gece Paris'te Le Bataclan'da sahneye çıktı ve hemen
arkasından Amerika tu rnesine başladı. Madonna, David
Byrne, Branford Marsalis ve tüm New York Sosyetesi"
onu dinlemeye "Botiom Line"a koştular. Goran Bregovich
onu Emir Kusturica'nin fi lmi Undergrou nd'ın
müziklerinden Ausenica'yi söylemeye davet etti.
1 996 Turneler yılı. Fransa ( 40 gün), !sviçre, Belçika,
Brezilya, Almanya ( 1 1 gün), Hong Kong, ltalya, lsveç,
Amerika Birleşik Devletleri (30 gün), Kanada, Senegal,
Fildişi Sahili ve Londra Queen Elizabeth Hall'da tüm
biletleri satı lmış i l k konser. Caetano Yeloso ile Red,
Hot&Rio projesi için bir düet doldurdu. Fransız Alman TV
kanalı Arte onun ile ilgili bir tanıtıcı program yaptı.
1 997 Yeni albüm Cablo Yerde'nin yayınlanması. Mart ayında
L'Oiyimpia'da konser ve bunu takip eden bir dünya turnesi.
• Cesaria Evora, Aka Cize to her friends, was born on August

27th, 1 94 1 in Mindelo, Cape Verde. With her great voice
and stunning looks she soon attracted attention , but her

hopes to become a professional singer were yet to be fulfılled.
The singer Bana and a Cape Verde women's association
respectively invited her to record i n Lisbon bur not one single
producer showed any interest. I n 1 988 a young Frenchman of
Cape Verde blood , ]ose Da Sil va offered her to come to Paris
to record an album. She was 47 at that time and had nothing
to lose, she had never been to Paris before, so she agreed.
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ı 9 8 8 s aw the release o f her fırst a lbum entitled "La Di va" aux
pieds was produced by Lusrafrica. B ia Lulucha, a coladera
with zouk flavour was a big hit among the Cape Verdean
community. On October ı st sh e gave her fırst gig in Paris at
the New Morni ng club in front of a small crowd .
In ı 990 "Distino di Beli ta", her second album, included
acousric mornas and electric coladeras. As its release remained
confıdential, her label decided to switch to an unplugged
al bum .
In ı 99 ı Cesaria recorded her fırst unplugged album i n
France. With the Mindel Band she performed a t the Festival
d'Angouleme on June 2 and in Paris at the New Morning on
June 7 . Only a small audience of Cape Verde fans attended
her Parisian show while the French music press discovered
her in Angouleme (she had her fırst article in the national
newspaper "Liberation").
"Mar Azul" was released at the end of October and a smail buzz
was building. Her album was aired on FIP radio. Her next gig
on December ı4 at the New Morning was sold out but this time,
she performed in front of a mostly European and enthusiastic
audience. Le Monde stated: "The 50 year old Cesaria sings the
morna w ith a kin d of rascal devotion . . . She bel ongs to the
aristocracy of bar singers . " This is where the !ege nd started.
In ı 992 thanks to "Mar Azul", the buzz was growing among
the French Media, many radios !ike France Inter aired the
song. On J une 7, Ceasaria performed at the Feria of Nimes in
the south of France. The album "Miss Perfumado" was
released in October. The French Press raved abour this new
release, comparing Cesaria's smooth voice to Billie Holiday's
and detailed w hat should be part of the legend: her
i mmoderate love for cognac and tobacco, her harsh life on
those forgotten islands, Mindelo's sweet nights . . . Her gigs at
the Theatre de La V ille on December ı ı and ı 2 were sold out
four weeks ahead of time. First dare i n Brussels at the
Botanique on December 7 .
I n ı 993 "Miss Perfumado" became a smash h i t i n France
(with 200,000 copies sold so far). Cize performed for the fırst
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time in Lisbon at Teatro Sao Luis (May 2 5 ) and the local

police had to prevent a huge crowd from penetrating the
venue. In Paris she was celebrated by her French fans with
two sold out gigs (J une ı 2 and ı 3 ) at the prestigious theater
L'Olympia. Then she went on a world-wide tour, performing
in Bareelona (June 2 1 ), Spectrum in Montreal (July ı 4),
]apan ( Iate October) and France ( with 30 shows during Iate
ı 993).
I n ı 994 Caetano Veleloso came on stage to accompany her
during her performances i n Sao Paulo (in May) and said that
he considered Cesaria as one of the most influential female
singers. Cesaria triumphed as well in Spain , Portugal,
Belgium, Switzerland, Africa and the West Indies. She was
signed to BMG through her label Lustafrica and compilation
album Sodade, Les Plus Belles Mornas De Cesaria was
released in autumn. She gave up drinking bur not smoking.
In ı 995 the album 3Cesaria"- which was already gold i n
France- was released i n more than twemy coumries including
the States ( where i t has sold ı 5 0,000 copies so far ). The
album was nominate<il. for a Grammy Award. Cesaria
performed during ten nights at Le Bataclan in Paris and left
for her first U.S tour. Madonna, David Byrne, Branford
Marsalis and the whole "New York Hip Society" rusbed to
see her live at the Bortom Line. Goran Bregovic invited her
to record the track "Ausencia" for the soundtrack of Emir
Kusturica's motion picture "Underground" .
ı 996 was a touring year, which i ncluded France (40 Dates),
Switzerland, Belgium, Brazil, Germany ( 1 ı Dates), Hon
Kong, Italy, Sweden, U .S.A, (30 Dates), Canada; Senegal ,
Ivory Coast and her first sold out show in London at the
Queen E lizabeth Hal l . She recorded a duet with Caetano
Yeloso for the Red, Hot&Rio project. Franco-German TV
channel Ane did a special profile on her.
ı 997 saw the release of a new album "Cablo Verde". Dates
are scheduled at L'Olymoia in Paris in March, followed by a
world tour.
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G Ü H E R & S Ü H E R P E KI N E L VE 1 AND JACQUES
LOUSSI ER ÜÇLÜSÜ 1 TRIO "PLAY BACH"
Güher Pekinet - piyano piano
Süher Pekinel - piyano piano
jacques Loussier - piyano piano
Andre Arpino - davul drums
Tony Bonfils - kontrabas double bass
Yer Venue: Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Theatre
Tarih Date: 1 4. 07. 1 99 7
Saat Time: 2 1 . 30
• I kiz sözcüklerinin insanlarda yarattığı ilk çağrışım
bi rbirine bir elmanın i ki yarısı kadar benzeyen kardeşlerdi r.
Ancak ikizleri yakından tanımayanların pek bilmediği
madalyonun bir de diğer yüzü gözlerden kaçar. I kizler
fiziksel olarak benzeseler de ruhen benzemezler.
Birbirlerine hem yakındırlar hem de uzak. Tuhaf bir
duygudur bu, fiziksel benzerliğin içinde ruhen ayrı olmak.
Doğada her şey zıttı ile var olur ve d ünyadaki her şey
zıtlıkların birbiri ile iletişim inden doğar.
Güher ve Süher dünyaca tanınmış düo piyanistlerdir.
Piyanist olan annelerinden ders alarak müziğe başlamaları,
altı yaşında iken ilk konserlerini vermeleri, dokuz yaşında
iken Ankara Filarmoni ile çalmaları müthiş bir müzikal
kariyerin başlangıcı olmuştur. Daha sonrası ise önce Paris
sonra Frankfurt'ta devam eden çalışmalar ve Rodolf
Serkin'in daveti ile Philadelphia'ya gidiştir. Ayrıca Claudio
Arrau ve Leon Fleisher'in da yanında da bulunmuşlardır.
Eğitimin en üst noktası New York J ul iard M usic
Okulundan alınan M usic Master derecesidir ve bu dereceyi
hem solo hem de düet piyanist olarak ayrı ayrı almışlard ı r.
Kariyerleri boyunca dünyanın bir çok yerinde konserler
vermişler ve bir çok tanınmış orkestra ile beraber
çalmışlard ı r.

Bu oıa�anUstU
karde�ıerin zengin
ve renkli mUzikal
yolculuklarının bir
sonraki dura�ı da
caz.

The nexr srop in the
rich and colorful
musical journey of
these inicredible
sisters is jazz.
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Berli n Filarmoni, lsrail Filarmoni, New York Filarmoni, Los
Angeles Fi larmoni, Concertgebouw Amsterdam, Ingiliz
Oda Orkestrası , RAl M i lane ve Orchestra de La Suisee
Romande orkestraları ile sık sık beraber çalmaktadırlar.
Bach'dan Lutowski'ye uzanan çok geniş bir palet içerisinde
çeşitli albümler yapmışlardır. Ancak bilinçli bir tercih ile
kariyerlerinin ilk bölümünde konseriere daha çok önem
vermişler, son zamanlarda albüm yapmaya ağı rlık
vermişlerdir. Deutsche Grammophon, CBS, Berlin Classics
ve Teldec'de yayın lanmış albümleri vard ı r. Gershwin'den
Milhaud'a uzanan çok renkli bir müzikal yolculuktur.
Onlar i ki piyano edebiyatını en çok ciddiye alan piyanistler
olmuşlar ve bu müziği oda müziği seviyesi ne geti rmek için
olağanüstü bir çaba sarfeden sanatçılardır. Dünyada bir
diğerinin partisyanunu ezberleyen tek düo piyanistler de
onlardır. Birbirlerine eşli k etmek yerine birbirlerinin rolünü
istedikçe bi rbirlerinden devralarak çalan bir müzik anlayışları
vardır.
Onlar için müzik yaşamın bir parçasıdır, ancak diğer uğraşların
müzik düşüncelerini zenginleştirdiğini ve onlara yeni boyutlar
kattığını düşünürler. Bu yüzden de sanatın diğer dalları ile
de yakından ilgilenmektedirler. Resim, tiyatro ve edebiyata
olan ilgileri de müzik dünyalarını zenginleştirmektedir.
M üzik dışındaki yaşantıları ise farklıdır, ayrı kentlerde ayrı
evlerde yaşarlar, ayrı ayrı kişilikleri vardır. Bir çok şeyi
birçok zaman bi rbirleri ile payiaşı dar ama zaman zaman
bazı şeyleri de başka insanlar ile paylaşı rlar.
Bu olağanüstü kardeşler Istanbul'da da o çok zengin ve
renkli müzikal yolculuklarını onları seven biz dinleyicileri
ile paylaşıyorlar.

Bu akşamki konserimiz klasik konçerto kavramına yepyeni bir
yaklaşımı içeriyor.
Bach'ın ölümsüz eser/erinin, bugün için dahi yeni arayışlara ve
deneyimlere açık olduğuna inanıyoruz. Bunlardan bir tanesi
kuşkusuz caz!... Aslında caz, Bach'ı müziğinde var. Çünkü,
cazın kalbini oluşturan "swing", Bach'ın eserlerinde saklı!.
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lşte jacques Loussier, adaptasyonlan ile, tam bu özelliği ortaya
çıkartıyor. Bunu, Bach'm sınırsız aritmetiğini bozmadan,
eserlerine yeni bir şeffa�ık ve renk yelpazesi getirerek
yapabiliyor!..

Klasik müzik yorumcu/an olarak bizler için ise, caz, yepyeni bir
özgürlük ortamı yaratwor. Geleneklerden arınmış olarak,
Bach'm bambaşka gözlerle bakıyor ve yeni bir heyecanı
yaşıyoruz...
Dinleyicilerimizi bu coşkuyu bizimle paylaşmaya davet
ediyoruz!...
(Güher & Süher Pekine/)
• The word rwins fırst would remind people are rwo sisters

or brothers who look like each other like the two halves of an
apple. Yer rhere is also the other side of the coin which
people not familiar with twins do not know. Twins look like
each other physically, bur not spirirually.
They are borh close and far away from each other. It is a srrange
feeling being spiritually separate in a physical similarity. I n
nature everything exisrs w i t h i s t opposite and everything on
this world is a result of the i nteraction between the opposites.
Guher and Suher are inrernationally acclaimed duo pianists.
Starting piano lessons with their pianist mother, playing their

fırst concerr at the age of six, and playing with Ankara Philarmony

when they were nine years old they have built an incredible

musical career. Then rhere are studies i n Paris, Frankfurt and
upon invitation of Rodolf Serkin in Philipheldia. Claudio Arrau
and Leon Fleisher have also conrribured to their education.
Their pinnacle of their musical career has been the title of
"Master Of Music" from the famous J uliard School of Music
in New York. Here they have received these titles both as
soloist and, duo pianists.
During thei r career they have played concerts throughout the
world and performed with many well-known orchestras.
Berlin Philarmony, New York Phi larmony, Israeal
Philarmony, Los Angeles Philarmony, Concerrgebouw
Amsterdam, English Chamber Orchestra, RAl Milana and

----�--
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0rchestra de La Suisee Romande are their concert partners

frequently.
They have a w ide palette of compasers i n their al bum from
Bach to Lutowski .
Yet their choice o f their own concerts has been the major
activity i n their earlier career, and only recently have started
making albums.
They have albums released by Deutsche Grammophon, CBS,
Berlin Classics and Teldec . This is a. musical journey
extending from Gershwin to M ilhaud .
They have been the duo pianists who have most seriously
taken the piano musical heritage and have made a remarkable
effort to bring it up to the level of the chamber music.
They are the only duo pianists in the world who memorise
the partition of the other partner. In their style i nstead of
accompanying each other they take over and play each other's
role when wishing so.
For the sisters the music is a part of the life they l i ve but they
are well aware of the fact that other activities enrich the
musical thoughts and expand their dimensions. So they are
also interested in other forms of art and therefore, enrich
themselves with sources through painting, drama and
l iterature.
Their lives outside the music is very different and they live i n
separate towns and have their own distinct personalities.
They share a lot of things, but there are times when they like
to share with other people.
These incredible sisters will share their rich and colorful
musical journey with us i n Istanbul .

JACQUES LOUSSIER
• Johan n Sebastian Bach birçok müzisyeni etkilemiş ve
ilham kaynağı olmuştur. Onun eserleri çeşitli defalar
yeniden yorumlanmış veya taklit edilmişlerdir. Bu
müzisyenlerden en ilginci ise büyük Fransız piyanist ve
bestecisi Jacques Loussier'dir. O kendi üslubu ile Bach'ı
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günümüzde yeniden ama bu sefer caz olarak yorumlayarak
müziğine taptaze bir boyut getirmiştir.

Jacques Loussier Fransa'nın Angers şehrinde 1 934'de Ekim
ayında doğdu. Angers küçük bir sanayi şehri ve Jacques'ın
babası da bir banka kasiyeriydi. Babasının müziğe hiç bir
i lgisi ve eği limi olmasa da annesi iyi ve kabiliyedi amatör
müzisyendi. Jacques on yaşında piyano derslerine başladı ve
1 6 yaşında Paris Konservatuarına girerek Yves Nat'dan ders
aldı. Konservatuarda kabiliyeti dikkati çekti ve kısa zamanda
SOO öğrenci arasında öne çıktı. Ancak Jacques iki senelik
yoğun bir çalışmadan sonra konservatuardan ayrıldı ve
değişik bir yol tuttu. O devrin şöhretli şarkıcıları Catherine
Sauvage ve Charles Aznavour'un ardında Güney Amerika
ve Orta Doğu konserlerine katılarak onlara eşlik etti.
Özellikle Küba'da çal ıştığı sı rada bir çok müzikal stil ile
tanıştı ve kısa zamanda büyük bir heyecan ile bunları
beni msedi. Klasik müzik eğitiminden gelen biri kimini caz
müziği ile de zengileştirdi.
1 950'1erin sonunda Fransa'ya dönerek bir çok başka üst
düzey şarkıcıya piyanoda eşlik etti. Bu sıralarda kısa
zamanda iyi bir müzisyen olmanın yanı sıra kompositör ve
aranjör olarak da tanındı.
Bu arada Johann Sebastian Bach'a olan i lgisi gittikçe
derin leşti ve Bach'in müziğindeki yalınlıktan çok etkilendi.
Bakın bu konuda kendisi ne diyor:
"Hayatımın önemli bir kısmını Johann Sebastian Bach'ın
eserlerini çalışarak ve takdi r ederek geçirdim.
Bach benim için gelmiş geçmiş en büyük müzisyendir.
Onun müziği bana en çok h itap etmiş müziktir. Hiç bir
müzik yapı, derinlik ve yaratıcılık olarak bu müzik ile
karşı laştırı lamaz. Bach'in zamanında bir müzisyeni n d iğer
bir müzisyenin eseri üzerinde emprovize yapması çok
normal bir olaydı. Play Bach projemin temelinde bu eski
Bach devri müzik geleneğinin sürdürülmesi fikri vardır.
Klasik müziğin ötesinde daha çok eski zamanlardan beri
başka müzikler ile de ilgilendim. Modern Jazz Quartet
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bun lardan bir tanesi. John Lewis (Modern Jazz Quartet'in
piyanist ve aranjörü) bana başka bir çeşit yorum şekli
olduğunu öğretti. Onun müzikal aranjmanları ben im için
bir aydın lanma oldu.

Ben Bach'in müziğini yirminci yüzyıl ruhu içinde çalmak
isteyen bir yorumcuyum. Bach'ın müziği içinde kendiliğinden
olan swing'i günümüzün anlayışı ile yeniden yorumluyorum.
Jacques Loussier 1 959 da Trio Play Bach'ı kuruyor ve
Bach'ı yeniden yorumlamaya başlıyor. Turneler, konserler
ve plak kayıtları ile bu olay I S yıl sü rüyor ve 6 mi lyon plak
satışı ile çok büyü k bir ticari başarı oluyor. l i k grupta bas
da Pierre M ichelot ve davulda Ch ristian Garros kendisine
eşlik ediyorlar.
Bas davul ve piyano çerçevesinde klasik müziğin temelleri
üzerinde çok yeni bir caz yorumu yaratıl ıyor.
1 980 de Loussier Trio'sunu dağıtıyor ve Fransa'nın M i raval
bölgesine çekilerek kendisini bestelerine ve müzik
araştı rmalarına veriyor. Ancak 1 985'de Bach'ın üçyüzüncü
doğum yıldönümü için kendisinden Play Bach çalışmasını
yeniden canlandı rmasını istiyorlar. O da yeni bir grup
kuruyor. Bu sefer davulda Andre Arpino ve Basta Vincent
Charbonnier var. Bu grup yeni Bach eserleri ni yorumlayıp
bir çok başarı l ı konser veriyor. Konserler Avrupa,
Amerika ve Japonya da ol uyor. Yeni CD ler piyasaya
çıkıyor. Bu arada Loussier senfoniler, konçertolar ve
müzikaller de dahil çeşitli müzikler bestelemeye devam
ediyor.
Loussier bu arada diğer çalışmalarına da devam ediyor.
Vokal için senfoni ler, trompet konçertoları ve bale eserleri
yazıyor.
·

1 993'den itibaren Play Bach'ı yeni yorumlar ile çalarak
tekrar albümler yapmaya başlıyor ve i ki yeni albümü
çıkıyor. "Les Plus Grande Themes" ve "Noveaux
Themes". Bunlar eski temaların yeni bir anlayışla
yorumlanmaları. 1 994'de bu serinin sonuncusu olan "Bach
aujourd'hui: "Les themes en re" yayınian ıyor ve Loussier
bundan sonra Telare fi rması ile anlaşıyor.
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Yıllardan beri Jacques Loussier'e Bach ile yaptığı yorumu başka
bir besteci ile yapıp yapamayacağı sorulmuştur ve o bu
isteğe hep karşı gelmiş idi. Loussier'e göre Bach'ın müziğinde
caz zaten doğal olarak vardı ve müziğin yapısı yoruma
açıktı. Tüm itirazlarına rağmen Loussier uzun zamandan beri
yeni bir projenin de sketch'lerini yapıyordu. Bu eser yine
klasik müziğin er:ı sevilen eserlerinden biri olan Vivaldi'nin
"Mevsim ler" eseri idi. Bach'ın çocukken Vivaldi'nin
konçertolarını ağabeyinin dolabından gizlice alarak kopya
ettiği ve daha sonra bu eserleri yeniden yazdığı bili nen bir
şeyd i. Bach'ın müziği nin temelinin oluşmasında Vivaldi'nin
etkisi büyük olmuştur. Ancak her i ki bestecinin müzikleri
arasında temel bir fark vardır. Bach'ın müziğinde temaları
oluşturan 32 mezu rluk sıralamalar caz müziği nin yapısına
çok benzer ve bunlardaki alt armonikler çok güçl üdür.
Ama Vivaldi'de durum değişiktir. Onun temaları popüler
müzikteki güçlü melodi lere daha yakındır ve yazdığı
parçalar aslında birer şarkıdırlar. Bach bir armonik fikri
yavaş yavaş geliştiri rken Vivaldi tek bir temayla ton
renkleri ni değiştirerek tekrar eder. "Mevsimler"de de
yayl ılar orkestrası aynı temayı bu anlayış ile tekrarlayarak
eserin o özel atmosferini verirler. Ama bu müziği yaylılar
yerine bir caz üçlüsü ile çalarsanız o zaman yaylılar için
yazı lmış bir müziğe temelde vurmalı sesler ile yaklaşmış
olursunuz. Bu durumda da yayl ılarda elde edilen ses
sürekliliğini yaratmak imkansızlaşır. Bu zorluğa karşı Loussier
Vivaldi'nin müziğindeki renk değişikliklerini davul ve kontrbası
kullanarak yaratmaya çalışır. Müzikte Vivaldi'nin parlak tabiatını
korurken bir yandan da 2 1 . yüzyılın ruhunu katmaya çalışmıştır.
Işte bu anlayışın ürünü olan albüm ile Loussier neredeyse
38 yıl sonra Bach'ın ötesine geçmiştir. Bundan ötesi neresi
olabilir onu da yaşayarak göreceğiz.
• Johann Sebascian Bach have influenced and inspi red many
musicians. His works have been played , reinrerpreted and

imitated by many others. Among all this musicians the great
French pianist and composer Jacques Loussier has a unique
place. He has brought a fresh dimension to Bach's music with
his own style and jazz interpretation

150 ,------,-Jacques Loussier was bom in Angers city of France on
Ocrober 1 934. Angers was a small industrial city and his
father had worked as a cashier in one of the banks. Tough his
father had no i ncerest and inclinarion towards music
Loussier's morher was a ralenred amareur musician. He
srarred piano lessons when he was ten years old and was
accepred into the Paris Conservatoire when he was sixteen.
Here he srudied with Yves Nar and his ralenr was immediately
recognized among the 5 00 studenrs rhere. However after a
two years of intense study he lefr the school and chose a
different path. He accompanied Catherine Sauvage and
Charles Aznavour, the most popular singers of those days at
rheir concerrs at Middle East and South America.
Especially during his work at Cuba he was exposed to many
differenr musical sryles and absorbed rhem in a shorr while.
He enriched his classical music cultural accumulation with
jazz music. At the end of n ineteen fıfties he rerurned France
and accompanied other top class si ngers. During this period
he was also known as a composer and arranger besides a good
musician. Also during this period his incerest in Johann
Sebastian Bach have deepened and he was very much
i nfluenced by the pureness of his music.
He deseribes Bach's music with the following words:
"I have spenr most of my life studying and admiring the
works of Johann Sebasrian Bach. For me he is the greatest
composer who has ever lived. His music appealed to me more
rhan any other composer because of i ts srrucrure, fullness and
creariveness. During Bach's era it was quite usual for
composers to improvise on other composers' works.
When I had the idea of "Play Bach" it was really to carry on
this tradition.
I n addition ro classical music I was, from an early period ,
also i nceresred in other music: The Modern Jazz Quarrer for
insrance. John Lewis, its leading musician, taught me there
was another form of i nrerpretation. His musical arrangemenrs
were a revelation for me.
1 am a twentieth century composer, who wanred to rake the
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music of Bach, which for me already swung and t o play i t in the
sprit of the twentieth century". Jacques Loussier fo und ed Tr i o
Play Bach in the year 1 95 9 and started reinterpreting Bach.
This period full of concerrs, tours and albums lasrs 1 5 years
and w ith a sales of 6 million records have been a great
commercial succe�s. In the fırst trio Pierre Michelot on bass
and Christian Garros on drums accompany Loussier.
Many works of Bach have been a subject of this new
experiment among which are the famous Brandenburg

·

Concerto's. Various preludes, fugues chorales, are
reinterprered with this new approach.
In this way the trio ereares a very new
jazz interpretation over the roots of the
classical music and in the cantext of a
jazz rrio.
I n the year 1 980 Loussier disbanded
his trio and exiles himself to Miraval
region of France for making
compositions and musical research.
Yer on occasion of the threehundredth
birrhday of Bach he is asked to
reanimate his earlier Play Bach work.
This time he forms a new rrio with
Andre Arpino on drums and Vincent
Charbonnier on bass. This group once
again i nterprets Bach's works and
give many successful concerrs in
America, Europe and ]apan. New
albums are made. In the meanrime Loussier keeps on
compasing symphonies, concerto's, and musicals.
In the year 1 993 the rrio played the old works with new
i nterpretations and made two new albums, "Les Plus Grande
Themes" and "Noveaux Themes" . In the year 1 994 the last of
rhese works "Bach aujourd'hui: Les themes en re" is
published. After this dare Loussier is transferred to Telare for
publishing his albums,
Many years Loussier have been asked if he can make the jazz
interpretation with Bach with other composers, and he had

152 ,------.always opposed to this idea. According to Loussier jazz was
already existing in Bach's music and the basic strucrure of the
music was open to i nterpretation. Tough he was against the
idea Loussier had been long rime busy preparing the skerches
for a new project with another composer. This new project is
based on one of the most popular works of classical music,
Vivaldi's Four Seasons. It is a known fact that Bach had
secretly taken the no tes of Vivaldi's concerto's from his elder
brother's library secretly and copied them. Vivaldi have made
a great contribution to foundation of Bach's music.
Yer there is a fundarnental dilierence between the rwo composers.
In Bach the theme often resembles the ki nd of thirty-rwo
measure sequence farniliar to jazz musicians, and the underlying
harmonies are very strong. But Vivaldi is different. His
themes are closer to the strong melodies you fınd i n popular
music, and many pieces he wrote are, effectively songs.
Unlike Bach, who develops a harmonic idea, for much of the
time Vivaldi repeats a single theme but alters the tone color,
using the string orchestra to achieve this. This is what gives
The Four Seasons i ts special atmosphere. If you play this
music with a jazz trio you are approaching string music with
an essentially percussion sound. You can't hold or sustain the
sounds as you do with strings. So Loussier tries to achieve
different lighting effects usi ng bass and the drums to
represent the changes in color in Vivaldi's original while
acid ing the spirit of the 2 l 'st century.
Mter almost 38 years Loussier have exceeded Bach with this
new understanding.
What lies ahead is only for us to see by living .
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� • Kaıktlamıdan dolayı OFSET YAPIMEVİ'ııe teıekkiir ederiz.
tr� \Ve are grateful to OFSET YAPIMEVİ for their comrib11tioııs.
KRONOS DÖRTLÜSÜ 1 QUARTET
David Harrington keman violin
John Sherba - keman violin
Hank Dutt viyola viola
]oan]eanrenaud - viyolonsel cello
-

-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concerr Hall
Tarih Dare: 1 4. 07. 1 99 7
Saat Time: 1 9. 00
• Kategori dışı ifadesi günümüzün bu en alışılmış dışı
grubunu tarif edebilecek en doğru sözdü r.
San Francisco köken li bu grup her yıl dünyanın birçok
köşesi nde yüzden fazla konser vererek hem i lham verirler
hem de yeni i lhamlar alırlar. Konserler kulüplerde, konser
salonlarında ve caz festivallerinde gerçekleşir.
Geçtiğimiz on yıl boyunca Kronos Quartet modern
müziğin görüntüsünü baştan aşağı değiştirerek korkusuz ve
kendini yenilikleri denemeye adamış öndegelen bir müzik
grubu oluşturmuşlardır.
Onların yarattığı çok özel müzik bakış açısı bir çok grup
tarafı ndan taklit edilmeye çal ışılmıştır. Ancak onlar gerek
içerik gerek de ifade çeşiti olarak benzeri olmayan bir
repertuar yaratarak tüm dünyadaki müzik dinleyicilerinin
ve kriti klerinin sürekli beğenilerini kazanmışlard ı r.
"Kronos" Yunan M itolojisindeki Titanlardan birinin adıdır.
Kendisi ile yapılan bir söyleşide grubun kurucusu David
Harrington felsefeleri ile i lgili olarak şu açıklamaları
yapmaktad ır:
Seattle'de büyüdüm, quartet müziği beni m en önemli
tutkumdu. Yavaş yavaş günümüz bestecilerini de tanımaya
başladım. 1 6 yaşımda i ken Seattle'da Ken Benchoff isimli
bir besteci grubumuz için beste yaptı. Bu benim de
günümüz müziği ile ilk icra tecrübem oldu. I nsan ın kendisi

Kategori dı�ı ifadesi
günümüzün bu en
alı�ılmı� dı�ı
grubunu tarif
edebilecek en
dogru sözdür.

Beyand caregory is
the only rrue
descriprion of one of
the most unusual
music groups of our
rime.
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için bir müzik yazılmış olması muhteşem bir duygu ve
anladım ki hayatımın geri kalanında da yapmak istediğim
şey budur. 1 973 yılında George Crumb'un "Black Angel"
adlı eseri de bu duygumu güçlendirdi. Günümüzde
müzisyen olmak da, müzik ile ilgi l i bir insan olmak da zor.
Yarın kulağı nızın nelere takılacağını bilemiyorsunuz. Benim
için mükemmel olan sabahları yataktan fırlayıp düşünmek;
Tan rı m, bugün dünya duyduğu n şeye göre tamamen
değişebil ir.

Müzik gittikçe içerik olarak globalleşiyor ve ben son yıllarda
hayatıımın önemli bir kısm ını bu yeni referans noktaların ı
geliştirmek i ç i n harcadım. Ancak bitirmek istediğim şeyleri
başlamak için birçok kere yaşamak gerekiyor.
Böylece Kronos 1 973 yılında doğdu. 24 yıl önce
yaratılmasa idi biri lerinin onu icat edeceği pek büyük bir
ihtimal değildi.
Bakın bir eleştirmen onları nasıl i lginç sözler ile anlatıyor:
Tıpkı müzikleri gibi bu grup ile i lgili hiç bir şey alışı lagelmiş
şeyler değil Bir yayl ı lar dörtlüsünden çok arkasında 1 0,000
manyağın takip ettiği Cranberries rock grubuna
benziyorlar. Çaldı kları sah ne hemen hemen çıplak, yarım
daire şekli nde diziimiş kara kumaş kaplı koltuklar,
herbirinin yanında üzerlerinde ekstra yaylar, reçineler. Işık
da kıt ama müzikleri meydan okuyan cinsten, bu bir Bach
veya Vivaldi deği l.
Amplifikatöre bağlanmış enstrümanları ile geniş
repertuarlarını çalarken klasik müzik aletleri çalan bir rock
grubuna benziyorlar.
Zor ve değişik ortamlarda çalarlar. North Sea Caz
Festivali'nde çaladarken oradaki festivale katılan I SO
gruptan biridirler. Danimarka'da açık havada çaladarken
tüm dinleyici kitlesi sarhoştur ve sağa sola işemektedirler
ve sonra bir gü n sonra Viyana Operası'nda çaladarken
dinleyicinin şı klığı had safhadadır.
Müzikleri değişik ortamlarda var olabilir, zaten işin keyfi de
zoduğu da budur.
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0nlar bu çeşitliliği denemekten hoşlanı rlar. Bu aynı
zamanda onların hayata bakış açılarını da yansıtır. En i lginç
müzik sizi zorlayan ve aynı zamanda dü nyayı yeniden
gözden geçirmenize sebep olan müziktir.
Müziklerini değişik yollardan bulurlar, bazen bu tamamen
tesadüfen olabi lir. On ların kendi ısmarladıkları müzikler
vardır ama Kronos için müzik yazan i nsanlar da vardır.

Repertuarlarında yirminci yüzyıl ı n bestecileri vardır:
Shostokovich, Webern, Bartok, lves, Astar Piazzola, John
Cage, Raymond Scott, Howli n' Wolf ve bunların yanısıra
Thelonious Monk, Bill Evans ve Jimi Hend rix. Terry Riley,
John Zorn, Henry Gorecki gibi modern ustaların eserlerini
de çalarlar. M üzik siparişleri veririerken onlar için dünyada
hiç bir sınır yoktur, Zimbave, Polanya Avustralya, Arjantin
ve Azerbeycan gibi bir çok ül keye verilmiş siparişleri
vardı r.
Son zamanlarda kendisi ile iş birliği yapmış oldukları
besteciler arasında Franghiz Ali Zadeh, Foday Musa Suso,
Scott Johnson, Sofıa Gubaidul ina, Steven Mackay, John
Oswald, Don Byron, Tan Dun, Peter Sculthorpe, Louis
Yierk, Philip Glass and Dimitri Yanov Yanovsky sayılabilir.
Onlar katageri ötesindedirler ve her yıl Down Beat
dergisinin anketlerinde "Grup Ötesi" klasman ında yer
alı rlar.
Steve Reich'in bestecisi olduğu albüm leri "Different
Trains" Grammy ödüllerinde "En Iyi Modern
Kompozisyon" ödülünü almıştır.
Diğer albümlerinden "Black Angels", "Salome Dances for
Peace", "White Man Sleeps" de çeşitli kategorilerde
Grammy ödüllerine aday olmuşlardır.
• Beyond category is the only true description of one of the

most unusual music groups of our time.

Based in San Francisco they perform over 1 00 concerts every

year all over the world giving and taking inspiration

everywhere they perform. Concerts take place in clubs,
concert halis and jazz festivals.

---.-
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In the past ten years the Kronos Quartet has shattered the

illusions of contemporary music and emerged as a leading
voice with a fearless dedication to experimentation. They
have created a unique musical visian of their own which
many other groups have tried to imitate. Yer Kronos has
assembled a body of work unparalleled i n i ts range and scope
of expression, and in the process has captured the enduring
devation of audiences and critics worldwide.
The word "Kronos" is taken from the Greek Myrhology and
is one of the Titans.
An inrerview witlı the quartet's founder David Harrington
reveals inceresting details about their phi losophy.
"I have grown up in Seattle and playing g uarter music was
my major passion. Gradually I began to leam more recent

composers. When I was 16 a composer in Seattle named Ken
Benchoff wrote a piece for my group which was also my fırst

i nvolvement with the newesr music. It was a faotastic feeling
to have music written for yourself and I u ndersroad that this
was what I wanred to do for the rest of my life. In 1 97 3 the
m usic of George Crumb " Black Angel" srrengthened this
feeling".
"It is very exciting and challenging time to be a musician or
sameone i nterested in music today. You never know where
your ear might be taken tomorrow. For me, at least that's j ust
a faotastic feeling to jump out of the bed in the rooming and
think ; God, the world today could totally change depending
on w hat you hear".
"Music is increasingly global in its scope, and I have spent
the majority of my time in the last few years consciously
expanding those frames of reference, but it would take many
lifetimes to start the things I want to fınish".
So Kronos was bom i n the year 1 97 3 . If it had not come into
existence 24 years ago it is unlikely that anyone would have
thought of inventing them.
One critique deseribes them i n a very i nteresting way:
"Like their music nothing is convenrional about this group.

Tıpkı müzikleri gibi,
bu grubun herşeyi
alışılagelmişin
dışında.

Like cheir music
norhing is
convencional abour
ch is group.
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They look more like rhe rock group "The Cranberries" backed
by ren rhousand maniacs rhan a string quarrer. The srage
where they play is sparse, rhere are black fabric sears
posirioned as half circle, each cha.ir is accompanied with a
spare rables where exrra bows, resins lie. The l ighring is
sparse roo. Yer rheir music is challenging, this is not Bach or

Vivaldi .
Playing amplifıed insrrumenrs and casring far and wide for
repertoire they are like a rock band playing orchesrral
insrrumenrs.
They play in diffıculr and very differenr serrings. Ar the
Norrh Sea Jazz Festival they are one of the 1 5 0 groups
sharing the stage. At Denmark they perform ourdoors where
the audience is drunk and peeing all over the place. And the
nexr day they play ar Vienna Opera House where everybody
is chic. Their music can exisr in differenr places and this is
fun

as

well as being a challenge. They like ro experience this

variety. This is also the way they perceive life, the most
inceresring music is the one that challenges and make you
reexamine the world.
They find rheir m usic in differenr ways and somerimes by
pure chance. They commission music bur rhere are also many
people who write music for Kronos.
Their reperroire includes 20rh century composers.
Shosrokovich, Webern, Barrok, lves, Asror Piazzola, John
Cage, Raymond Scott, Howlin' Wolf as well as Thelonious
Monk, Bill Evans and Jim i Hendrix.
They also play works of modern masters l i ke Terry R i ley,
John Zorn, Henry Gorecki. They know no boundaries on the
world when commissioning m usic and have orders made ro
diverse counrries as Zimbabwe, Poland, Ausrralia, Argentina
and Azairbaijan.
Some of rheir laresr collaborarions are wirh Franghiz Ali
Zadeh, Foday Musa Suso, Scott Johnson, Sofia Gubaidulina,
Steven Mackay, John Oswald, Don Byron, Tan Dun, Peter
Sculrhorpe, Louis Vierk, Philip Glass and Dimitri Yanov
Yanovsky.
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They are beyond category and every year they appear in che
annual Down Beat jazz magazine's annual polis under the
seetion "beyand group" .

Their album "Different Trains" composed b y Steve Reich was
naminared the Grammy award for "Best Contemporary
Composition" . Other albums, "Black Angels", "Salome
Dances for Peace" and "White Man Sleeps" were also
naminared for Grammy in various cacegories.

��� Katkılarmdan dolayr A KMERKEZ'e tqekkiir ederiz.
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We are grateful to A KMERKEZ for their contributions.

N I C H OLAS PAYTON DÖRTLÜSÜ 1 QUARTET
Nicholas Payton - trompet trumper
Anthony Wonsey alto saksofon alro saxophone
Reuben Rogers bas bass
Adonis Rose davul drums
-

-

-

Yer Venue: Cemi l Topuzlu Açı k Hava Sahnesi Open-Air Theatre
Tarih Dare: 1 5. 07. 1 997
Saat Time: 20.45
• N icholas Payton 26 Eyl ü l 1 973'de müziksever bir ailenin
çocuğu olarak Lousiana eyaletinin New Orleans kentinde
dünyaya geldi. Trompetçi olacak bir çocuk için dünyada
New Orleans'dan daha iyi bir doğacak şeh i r herhalde
olamaz. Bu şehrin tüm tarihi büyük trompetçiler ile
doludur. Caz dünyasında bu şehrin zengin trompetçi
tarihinden gelen Louis Armstrong, King Ol iver ve Wynton
Marsal is'i bilmeyen var mıdır?
Küçük Nicholas daha emeklerneye başlar başlamaz
piyanoya uzanıp ilk notalarını çaldı. Bu durum kendisi de
bir opera şarkıcısı olan ve klasik piyano eğitimi görmüş
annesi için sürpriz olmadı. Emekli öğretmen ve tanınmış
bir caz basçısı olan babasının en önemli sorunu ise
enstrümanını oğlunun akrobatik çabalarından korumak
oldu. Ama o da aileni n müzik geleneğinin en küçük
mensupları tarafından benimsenmesinden büyük bir gurur
duyuyordu. Genç N icholas çocukluğunda her çeşit müziği
dinlediği bir ortamda büyüdü ama tüm bunlar arasında ona
en yakın gelen müzik caz oldu.
Dört yaşında ve henüz süt dişleri dökülmemişken çalmaya
başladı ve babasını kendisine noel hediyesi olarak bir
trompet almaya i kna etti. lik denemeleri müzisyen olan
anne ve babası için duyulması hoş şeyler deği llerdi ama
onlar oğul larının bu çabaları nı anlayış ile desteklediler.
N icholas büyüdüğü zaman o yıl larda banda alınmış olan
kendi ilk denemelerini işitince anne ve babasının gösterdiği

Caz'dan funk'a,
fusion'dan rhythm
and blues'a, rap'den
Latin'e her çeşit
gig'de çaldı.
He did all rypes of
gigs ranging from
jazz co funk, fusion,
rhyrhm and blues
rap and Latin.
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sabrı çok takdir etti. Müzik dolu evindeki plaklar ve New

Orleans caddelerinden eksik olmayan müzik sesleri kısa
zamanda genç çocuğun görüş açısını şeki llendirdj ve onu
olgun bir müzisyen yaptı.
Caz tabiri ile ilk gig'ini sekiz yaşında iken yaşadı. Young Tuxedo
Brass Band ile çalmaya gittiginde sadece üç parça bil iyordu.
Babası kendi çaldığı "Madi Grass Band"de onunda çalmasına
izin verdi ve tüm tören geçidi sırasında çaldı . lik kazandığı
1 O doları asla unutmadı, bu para o yaştaki bir çocuk için
dünyadaki tüm çikletler ve şekerlemeler demekti.
Nicholas için okula gitmek okul orkestrasına girmek
demekti ve gene bu dönemde ilk özel müzik derslerini
Diane Lyle'den aldı. Müziği seviyor ama hocasının
talimatları altında egsersiz yapmaktan nefret ediyordu.
Babası bazen müzik çalışması için ona küçük rüşvetler bile
veriyordu ama sonunda müzik dersleri ni bı raktı. Talihin
garip bir ci lvesi olarak i ki sene geçmeden bu sefer günde
1 2 saat olmak üzere egsersiz yapmaya başladı. Babası bu
sefer rüşvet vermese de susması için yalvarırdı ama ne o
ne de karısı yarattıkları şeyi henüz bilmiyorlardı.
Onbir yaşındayken şehirdeki çeşitli gruplardan çalışma
teklifleri almaya başlamıştı ve müzikal mirasi zengin olan
New Orleans'da değişik ortamlarda çaldı. Bu şehrin çok
değişik ortamlarında çalabiirnek için insanın çok esnek
olması gerekir ve Nicholas da böyle bir esnek ve yeni l iğe
açı k müzisyendi. Caz'dan funk'a, fusion'dan rhythm and
blues'a, rap'den Latin'e her çeşit gig'de çald ı . Tüm bu
çalışmalar gel işmesine değişik boyutlarda katkı sağladı ve
ona çok güçlü bir müzik temeli ol uşturdu. Kısa zamanda •
"Genç Aslanlar" tabir edilen hızlı parlamış genç cazcı lardan
biri olmak yerine ustaların yanında çırak olarak çalışmayı
ve öğrenmeyi tercih etti .
Müzik eğiti minde babasının arkadaşı olan trompetçi Clyde
Kerr. J r.'un da katkıları ol muştur. Onun ile New Orleans
Yaratıcı Sanatlar Merkezinde çalıştı. Ayrıca New Orleans
Üniversitesinde Harold Battiste'nin nezaretinde çalıştı. Yine
bu okulda saksofoncu Victor Gaines ve Wynon Marsalis'in
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babası Ellis Marsalis'den ders aldı. Daha sonra bir gemi
seyahatinde çalarken Clark Terry ile tanıştı ve Terry onun
için hem önemli bir etki hem de sürekl i bir destek oldu.
Wynton Marsalis ile telofonda tanıştı ve Wynton da onun
gelişimi ile şahsen i lgilendi. Wynton hem ona müzik eğitimi
ile i lgili teyp bantları verdi hem de Elvin Jones ve Marcus
Roberts'e takdim etti. Elvin Jones'un grubunda hayatının
en güzel müzik tecrübesi d iye andığı i ki yıl çalıştı. Büyük
Doc Cheatam onu şu sözler ile anlatmıştır:
"Bu çocuk dehşet verici, bütün trompetçi leri ürkütüyor
ama kişi olarak muhteşem bir genç insan, son derece
saygılı, ne kendini beğenmiş ne de egoist. Diniediğim en
büyük New Orleans stil i trompetçi. Çalışı saf ve temiz,
vakit kaybetmiyor, onu ne zaman tekrar dinlesem
·eskisinden daha iyi çaldığı nı görüyorum, Louis
Armstrong'dan beri böyle bir trompetçi duymadım".
Verve markası altındaki ilk albümü "From This Moment
On"da yumuşak ballad'lardan blues'a ve swing dolu
standartiara uzanan geniş bir müzik çeşidi vardır. N icholas
Payton'un günün birinde derin bağları olduğu New
Orleans cazı ile de bir şekilde karşı karşıya hesaplaşacağı
beklemek yanlış olmazdı. Son albümü "Gumbo
Nouveau"da da zaten bunu yapıyor. Bu çalışmadaki
parçalar geleneksel olarak doğduğu kent ile özdeşleşti rilen
eserler. Tüm parçalara N icholas çağdaş ve yeni bir
düzenleme yapmış ayrıca bu radaki icrası ile trompet çalışı
ile ilgil i söylenen parlak sözlerin asılsız olmadığını da
gösteriyor. Bazı kişiler olumsuz yönden bakarak Wynton
Marsalis'in daha evvel böyle bir çal ışma yapıp yapmadığını
sorabilirler ama buradaki yaklaşım farkın ı göz önüne
alınmal ıdır. Wynton, New Orleans geleneğin i kendi
besteleri ile sürdürmüş ve gelişti rmiştir. Nicholas ise eski
parçaları yepyeni bir çerçeve içerisinde ele alarak onlara
taze bir soluk getirmiştir. Albümündeki tüm parçalar New
Orleans'da bestelenmiş, çal ınmış veya kayıt edilmiş
parçalardır. Stil olarak değiştirilebi lecek derece esnek
parçalar seçmiş ama orijinal bestecinin ve icracıların
özünden kopmamaya özen göstermiştir.

Dört �ında ve
henüz süt dişleri
dökülmemişken
çalmaya başladı.

He srarred playing
when he was only at
he age of four before
cutting his
permanem reech.
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Müziğe yaklaşımını ise şöyle ifade ediyor:

"Müz:ik yazarken daima dinleyicinin kolayl ıkla ayı rabileceği
ve benimseyeceği bir melodi seçerim. Melodinin
yönlendirdiği havaları üzerine bir kaç canl ı akorlu melodi
serpişti rilmiş havalara tercih ederim".
N icholas Payton Istanbul'da bize yeni "Gumbo Nouveau"
grubu ile misafi r olacak. Bu grupta alta saksafonda Jesse
Davis, piyanoda Anthony Wonsey, basta Reuben Rogers
ve davulda Adonis Rose ona eşlik edecekler. Jesse
Dav!s'da New Orleans'in yetiştirdiği genç aslanlardan, hem
grup lideri olarak hem de eşlikçi olarak yapılmış albümleri
var. Müziği nde Charlie Parker, Cannonbali Adderly ve
Sony Stitt'den aynı derece etki lenmiş.
Kusursuz bir tekniği ve doğal bir bl ues anlayışı var.
Gumbo Nouveau lügat anlamı ile yeni bamya çorbası
demek. Payton bu yemeğini şöyle tarif ediyor:
"Bu albümümde New Orleans'da büyürken edindiğim tüm
müzikal tecrübemi kullandim. Aslında olayın süreci tıpkı bir
bamya çorbası hazırlamak gibi (sanı rım bu New Orleans'da
yapılan bir çorba), önce bir "roux" hazırlarsınız (bu da
sosu koyultmak için yağ ve un ile yapılan bir karışım), bu
temeli oluşturur, sonra buna birçok başka şey katarsınız ve
karıştırırsınız ve sonunda bu Gumbo dediğimiz homojen
bir çorba haline gel i r".
Lütfen buyrun afiyetle yiyin, umarız yemeği nizden memnun
kalırsınız.
• He was born imo a musical family in New Orleans, Louisiana
on September 26th, 1 97 3 . For a would be trumpeter there is no

better place on the world than in New Orleans where in history
there have always been great trumpeters. Who in the world of
jazz wouldn't know Buddy Bolden, Louis Armstrong, King Oliver
and Wynton Marsalis, the rich trumpet legacy of this city .
He begun attempting ro play m usic as soon as he had the
strength to crawl up to the piano and bang out a few notes. This
was no big surprise for the morher Maria, a former operatic
singer and classical trained pianist. For his farher a retired school
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teacher and a renown jazz bassise the only serious problem was
saving his big instrument from the acrobatic indinations of his

young son, but he too was proud that the family tradition of
music was taken over by the youngesc member joining them.
Young Nicholas grew up in this atmosphere and he was
exposed to a very wide range of music during his childhood.
Yet among all jazz was rhe genre that inrrigued him most.
He starred playing when he was only at he age of four before
cutting his permanent teeth and he already had convinced his
father to buy him his fırst trumper as a Chrisrmas presenr.
First erials were not too pleasanr to hear for the musician
parenrs but they were always patienr and supportive.
Nicholas appreciated cheir patience when hearing the early
made tapes in his larer days. The large variety of records at
his musically loaded home and the frequenr musical hearings
on the sereers of New Orleans quickly shaped rhe young boy's
vision inro a seasoned musician quickly.
His fırsr gig was made with rhe Young Tuxedo Brass Band, and
he knew three tunes and he was only eight. His father had ler
him join rhe Mardi Grass parade wirh the band and he was
allowed to play during the whole parade. He stili remembers
che 1 O dollars rhar he has earned that day. For a boy of 8 ir
means all the bubble gum and candy bars on the world.
Going to school means joining che school band for Nicholas
and ar this period he also srarced taking private lessons from
Diane Lyle. He loved music but hated practicing ar rhe order
of this grear reacher. Occasionally his father bribed him to
pracrice, bur he sropped raking lessons. As a rwist of fare
within two years he started practicing 1 2 hours a day, his
father would beg him to stop if not bribing bur he and his
wife did not know what they had creared .
At his eleven Nicholas started geering calls for working at
different bands around rhe town and he played in different
serrings right in the heart of Musical herirage wise rich New
Orleans. In this town you have to be flexible enough ro work
in various musical settings. Nicholas was exactly this kinci of
flexible and open musician and he did all types of gigs ranging
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from jazz ro funk, fusion, rhyrhm and blues rap and Lati n . All
of rhese experiences have added somerhing different ro hi d
development and made up a very srrong musical foundation.
Insread of j umping the "young lions" wagon he has preferred
ro pursue a working apprenticeship wirh masters and learn.
His formal musical educarion i ncludes studying under Clyde
Kerr J r . , a friend of his farher and a rrumperer himself at the
New Orleans Center for the creative arts. He did one semesrer
ar the university of New Orleans under the rurelage of
Harold Bartiste and saxophonisr Vicror Gaines as well as wirh
Wynron Marsalis' farher Ellis Marsalis
He mer Clark Terry one of his primary influences and a
conrinuing source of supporr by coincidence on a jazz cruise.
He was introduced ro Wynton Marsalis over the relephone
and Wynron rook personal incerest in his development. He
received study rapes from Wynton and was recommended to
Elvin Jones and Marcus Roberrs. He played wirh Elvin Jones
for two years a period he deseribes as "one of my grearesr
m us i cal siruarions ever " .
The grear Doc Chearam deseribed him with the fol lowing
words:
" He is frighrening, he is going ro scare all the rrumpet
players, bur as a person he is a wonderful young man, very
respecrful, he has no big head, no big ego or norhing . He is
the grearesr of the New Orleans sryle trumper players that I
have heard. He is pure, he is not fooling around, and every
rime I hear him he sounds better. I haven't heard anybody
like him since Louis Armsrrong . "
H i s Verve debut album "From This Moment On" includes a
di verse set of music that runs from the modern ro sublime
ballads, blues and swinging standards.
With his deep connecrions ro New Orleans jazz it was
inevitable that Nicholas Payton would confront his musical
heritage head on and that is whar he does in his laresr album
Gumbo Nouveau. This album is a strong calleetion of songs
rraditionally associared with his native city. Nicholas gives
rhem all up ro dare arrangements and proves that the buzz
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surrounding his rrumper playing is emirely j usrifıed. Some

skeptics have asked whether Wynron Marsalis hasn'r already
explored this theme but rhere is a difference.
Wynron has explored the New Orleans rradirion through his
own composirions. Nicholas blows a fresh approach ro the
trad ition brining in a new comexe ro the old songs. All the
music selecred on the album are runes eirher performed,
composed or recorded by New Orleanians. He has selecred
che music that would be flexible enough for chancing
srylisrically while rrying ro caprure the essence of whar the
composer and performer had originally inrended.
His approach ro music is i nreresring ro hear:
When writing I always come up with a singable
melody that would be easily discernible ro
l isteners and that would stick with them. I like
the kinds of runes where the melody leads where
the tune is going rather than j ust having some hip
chord changes with some melody scatrered on rop
of ir.
Here i n Istanbul he will perform wirh his
"Gumbo Nouveau" band accompanied wirh Jesse
Davis on alro sax, Anthony W onsey on piano,
Reuben Rogers on bass and Adonis Rose on
drums. Jesse Davis is anorher young lion from
New Orleans and has albums both as his own and
as sideman. Equally i nfluenced by Charlie Parker,
Cannonhall Adderly and Sony Sritt he has a
flawless rechnique and a natural feel i ng for the blues.Gumbo
Nouveau means the new okra soup. Payron deseribes it
himself this way: " I rried ro include all my experiences I have
had growing in New Orleans, the process is very much like
making a gumbo (the local okra soup), you start wirh a roux
(a mixture of fat and flour ro thicken the souse) which is the
foundation and add many i ngredienrs rogerher that blend
inro a homogenous mixture called Gumbo".
Please help yourself and we hope that you will enjoy your
meal.

Aslanlar" diye
anılan hızlı parlamış
genç cazcılardan
biri olmak yerine
ustaların yanında
çırak olarak
çalışmayı ve
ö�renmeyi tercih
etti.

l nscead of jumping
rhe "young lions"
wagon, Payron has
preferred ro pursue a
working
apprenriceship witb
wasrers and learn.
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JOSHUA RE DMAN BEŞLiSi 1 QUINTET

]oshua Redman - saksofon saxophones
Peter Martin - piyano piano
Peter Bernstein - gitar guitar
C hris Thomas - bas bass
Brian B/ade - davul drums
Yer Venue: Cemi! Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Thearre
Tarih Dare: 1 5. 0 7. 1 99 7
Saat Time: 20.45
• 1 969 yılında Berkeley California'da doğan Joshua
Redman efsanevi caz müzisyeni Dewey Redman ve Rus
Yahudisi b i r annenin çocuğudur. Annesi ve babası asla
evlenmediler ve babası o büyüyünceye kadar hayatına
girmedi. Hem siyah hem de beyaz kültüre aşina olduğu
karışık bir çevrede büyüdü. Annesinden H int vurmalı
aletleri çalmasını öğrendikten sonra tenor saksafonu eline
aldığı nda henüz 1 O yaşında idi.
Berkeley lisesinde okul caz grubunun önde gelen
solistlerinden biri oldu. Önceleri kendisini ihmal eden bir
babaya tepki olarak müzikten uzaklaştı ve başarı lı bir
öğrenci oldu. Daha sonra Harvard'a giderek sosyal bilimler
bölümünden mezun oldu ve meşhur Yale Hukuk
Fakültesine kabul edildi.
Harvard'da okuduğu sıralarda okulun caz grubunda da
çalıyordu ve 1 989 yazında babası ile beraber Viiiage
Vanguard da bir gig'de çaldı. Daha sonra baba oğulun
beraberliği i ki yıl sürdü. Profesyonel müzisyen olmak üzere
Yale'i terk etti.
Huku k Fakültesini bırakıp müzik kariyerini seçti kten
sonraki 5 yıl içerisi nde Joshua caz dünyasında az görülen
bir sürekl i gel işme çizgisini ve buna bağlı olarak şöhreti
yakalamıştır.
1 99 1 'de Thelonious Monk Institute of Jazz Saxophone
yarışmasında biri ncilik ödülünü aldıktan sonra da asla
arkasına bakmadan hep ileri doğru yürümüştür.

Tabi ki büyüdükçe
ve bilgim arttıkça
cazın farklı bir
müzik tarzı
oldu�ununun
bilincine vardım.

Nacurally as I grew
older and more
knowledgeable 1

become increasingly
conscious of "jazz" as
a d iseince musical
genre.
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l l k albümü 1 993'de kendi ismi ile yaptığı "Joshua
Redman"dır. Bu albümde yeni bir sesin Christian McBride

ve Kevin Hays gibi yetenekli çağdaş müzisyenler ile
beraber cazda kanat çırpmaya başladığını görürüz.
I kinci albümü "Wish"de ise Pat Metheny, Charlie Haden
ve Billy H iggins gibi ustaların yanında da tenor
saksafonunun hakkını verebildiğini göstermiştir.
1 994'de turne yaptığı kendi grubu ile sadece kendi
eserlerini çaldığı "Moodswing" albümünü yapmıştır ve bu
büyük bir başarı olarak kabul edilmişti r.
1 995'deki yeni albümü "Sprit of the Moment" başarılar
zincirinde yen i bir halka oluşturmuş ve Viiiage Vanguard'da
kayıt edilen iki CD'Iik bu çal ışma i htiva ettiği 1 1 kendi
bestesi ile Joshua Redman'ın kompozisyon yeteneklerini
de ortaya koymuştur.
Yine bu albüm onun yeni dörtlüsünün bir dökümanı
olmanın yanı sıra canlı icraatların yoğunluğunu iyi
yansıtmıştır.
Joshua'nın müzikal yolculuğu şimdi de son albümü
"Freedom in The Groove" ile devam ediyor. Burada
kendisine ait 1 O beste ile kendisi gibi genç bir müzisyenden
beklenecek kategori ötesi ve açı k bir ruhu yansıtıyor.
Albüm kapağında Joshua, son eserini şekillendiren kökleri
şöyle açıkl ıyor:
"Cazı ilk duyduğumda o caz değil sadece bir müzikti.
Benim büyüdüğüm evde Ornette Coleman'ı Otis
Redding'in yanısıra dinliyebilirdiniz. "A Love Supreme"
albümü ile "Segeant Peppers" sık sık birbirinin ardı ndan
çal ınırl_ardı. Ben gençken cazı kategorik olarak "blues",
"rock", "funk", "saul", "classical"e "lndian" ve
"African"dan ayrı olarak düşünmezdim, tüm bunlar
annemin . makaralı teybinden veya radyolardan sürekli
olarak kulaklarımızı dolduran sayısız müzik türlerinden
bi rileri idi. M üzik sti llerini açıkça tarif edilmiş ve
kategorilenmiş ayrı şeyler olarak algılamazdım, hatta
bunların ayrı ayrı olan isimlerini bile bilmezdim.

Cazı ilk

duydujtumda o caz

dejtil sadece bir
müzikti.

When 1 fırsc heard
jazz, it wasn'c "jazz",
i c was music.

1 74

Ama tabi ki yaşımdaki her d ikkatli dinleyici gibi bunlar
arasındaki duygusal zıtlıkların, kişilik farklılıklarının ve grup
farklılıklarının farkına varabi liyordum. Her bir plağın
özelliklerini, çalan gru pların orijinalitesini ve şarkıların
farklılıklarını algı layabil iyordum. Her sanatçıya o ayrı sesini
veren inkar edilemez ancak elle tutulamaz özellikleri
farkediyordum. Ama aynı zamanda değişik sti ller arasındaki
yakınlıkları, benzerlikleri hem kendi içlerinde hem de
birbirleri arasında ayırabil iyordum.

.------.-

Tabi ki büyüdükçe ve bilgim arttıkça cazın farklı bir müzik
tarzı olduğununun bili ncine vardım. Emprovizasyon denen
o yaratıcılık ve özgürlük dolu şeyin, o hiç üstesinden
gel inemeyecekmiş gibi gözüken zorluklarını ve verdiği
sonsuz tatmin duygusunu, bunun yarattığı doğruluğu,
potansiyeli .ve ruhu farketti m.
Gün geçtikce cazı daha derinden sevdim ve ilgi lendim. Bir
müzisyen olarak caz benim stilim ve ihtisasım oldu.
Din leyici olarak da caz beni m tercihim olmuştu. Önceleri
d iğer stilleri tamamen dışiayarak cazı gerçek bir sanat
formu olarak benimsedim ve sevdim. Ama bugün başka bir
noktadayım. Hala cazı seviyorum ve çağımızın caz
müzisyenlerini çok takdi r ediyorum. Ancak dürüst
duygusal tecrübe olarak sanat hiç bir zaman mutlaklar,
favoriler ve hiyerarşi kaldıramaz. Bugün artık tüm müzik
çeşitlerini dinliyerum i lham alıyorum ve seviyorum. Daha
sonra edindiğim estetik bilgileri terketmeden gençliğimdeki
her sese ve düşüneeye açı k gü nlerime dönüyorum".
Bu albüm yoğun bir düşünce ve uygu lamanın ürünüdür.
Joshua'ya göre çok yönlü olmak ile bir hedefe yönelmek
birbirleri ile çelişen şeyler değildirler. Kendini çok yönlü
olarak tanımlamakta ve çok yönlülüğünü ortaya çıkaran bir
hedef ve kişilik gelişti rmektedir.
Böylece müziği ne caz dışı ritim elemanlarını serbestçe
katmakta ve bu yönü ile de özgün bir perspektiv
geliştirmektedi r.
Onun için bu albüm caz emprovizasyonunun ruhunun,
spontaneliğin, karşılıklı etki leşimin caz l isanı ile daha önce
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hiç taranmamış bir bölgeye uzantısıdır. Ayrıca yine bu
albümde akustik ve elektronik müzikler arasında da her
ikisinin de imkanlarını araştıran bir deney mevcuttur.
Redman grubuna Peter Bernstein'in çaldığı bir gitarı ilave
etmeyi kaçınılmaz görmüştür. Gitar tıpkı bir nefesli
enstrüman gibi hem ritim hem de solo enstrümanı olarak
ku l lanı labilme esnekliğine sahiptir. Bernstein'de duyarlı ve
kendisi ile rahatça işbirliği yapılabilen bir müzisyendir. O da
gençliğinde Steve Wonder, Beatles ve Jimi Hendrix
dinleyerek büyümüştür ama onların etkisi içine
işlememiştir.
Redman'ın bu albümde iki meseleyi çözmesi gerekmiştir.
Önce bestelerini daha dolu yapması ve onları bazı akord
değişikleri ile sürüklenen melodilerin ötesine geçirmesi
gerekiyordu. I kinci zorluk ise ritm ile ilgili idi. Swing'li
parçalarda elde ettikleri akıcıl ığı ve karşılıklı etkileşimi
swing olmayan parçalarda nasıl elde edecekti.
Ancak piyanoda Peter Martin, basda Christopher Thomas
ve eski dostu Brian Blade onun bu zorlukların üstesinden
gelmesine ve duygularının ifadesine kendi kişilikleri ile
yardımcı olmuşlardır. Redman burada ayrıca her zaman
çaldığı sopranonun yanı sıra alto saksofon da çalmaktadır.
Hayatındaki üç en önemli onu etkileyen müzisyen Charlie
Parker, Cannonbali Adderly ve Ornette Coleman da alto
çalarlardı, dolayısı ile bu gelişme onun için beklenmedik bir
şey değildir. Bu enstrüman ayrıca onun sürekli geliştirdiği
kompozisyon ifade gücünü yeni boyutlara taşımasına ve
yeni ifadeler bulmasına yardımcı olmuştur.
Joshua Redman Chick Corea'nın "Remembering Bud
Powell" grubu ile de turneye çıkmıştır. Bu gruptaki
Wallace Roney, Christian McBride ve Roy Haynes ile
birlikte olmuşlardı r. Onun her zamanki önceliklerinden
birisi de kendisine müzik ve hayat hakkında birşeyler
öğretebilecek ustalar ile beraber çalışmaktır. Bu turneyi de
kendisi için bir fırsat olarak görmüştür. Ayrıca böyle bir
grupta çalışmanı n kendi liderliğindeki grup için ona enerji
ve ilham veren bir şey olacağını düşünmektedir.
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Joshua Redman lstanbu l'a ilk defa gelmiyor, yukarıda bahsi
geçen Chick Corea grubu ile bir yıl önce lstanbullu'lara
misafir olmuştu. Ancak bu sene kendi grubu ile geliyor ve
söyleyecek başka şeyleri var.
• Born i n the year 1 969 in Berkeley, California Joshua

Redman is the son of the legendary jazz musician Dewey
Redman and a Russian Jewish dancer. His parenrs never
married and his father have not been i n his life unril his
growth. He grew up i n a radically i ntegrared environmenr
and has been exposed co both black and white cultures.
He has learned playing Inciian percussion instrumenrs from
his morher and cook up the tenor saxophone when he was
only 1 0 years old. At Berkeley High School he become the
featured soloist of the school jazz ensemble. The relation with
his neglecting father drew him away from music and become
a very successful studenr. He attended Harvard and graduated
with a major on social sciences and was admitted co the
famous Yale Law School. During his Harvard years he played
in the school jazz band, and in the summer of 1 989 played
with his father Dewey Redman in a gig at the Viiiage
Vanguard. The father and son have played and recorded two
years rogether. He turned down the Yale Law School
opporrunity to become a professional musician .
I n the fıve years since he has turned his back on law school
and chose a career i n music Joshua has been on a path of
constant progress with musical successes matched by popular
recogni tion i n a manner rarely seen i n the jazz world. He
received the fırst prize in the Thelonious Monk Institute of
Jazz Saxophone competition in 1 99 1 , and he has never looked
back since then.
His debut album i n 1 99 3 , "Joshua Redman" caprured the
exeiternem of a new voice taking wing, i n the company of
such talenred conremporaries such as Christian McBride and
Kevin Hays. H is second album in this year "Wish"
demonsrrated that his renor saxophone could also excel in the
company of such gianrs as Pat Metheny, Charlie Haden and
Billy Higgins. I n 1 994 he made his fırst album with a
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touring band, and his own compositions. The album titled
"Moodswing" was a major achievement. In 1 995 his new
album "Sprit of the Moment" continued the string of
triumphs i n a 2 CD set recorded live at the village vanguard
and documenting his new guarret white highlighring his
writing skills with 1 1 new compositions and capturing the
intensity and affırmation of his live performances.
Now the journey continues with " Freedom in the Groove"
and the ren original compositions he i ntroduces reflecr the
open, anti-caregorical sprit one would expect from such a
young musician. In the al bum sleeve Joshua expresses the
roots which has shaped the ereari on of his la rest work.
"When I fırst heard jazz, it wasn't "jazz", it was music. I grew
up in a household where you could hear Ornette Coleman
right next to Oris Redding, where "A Love Supreme" and
"Sergeant Peppers" were in both in heavy rotation. When I
was young I did not recognize " j azz" as being caregorically
separate or substantively differenr from "blues", "rock",
"funk", "soul" , "classical" , "Indian", "Mrican" or any other of
the countless musical genres I heard piping over the public
airwaves or craeki i ng out of my mo m 's old reel-to-reel tape
recorder. I wasn't yer conscious of musical sryles as well
defıned, easily labeled intellecrually specifıc entities. For the
most part, I did not even know rheir names.
Of course, !ike any attentive listener (of my age), I could
sense emorional conrrasts, personal singularities, and grçmp
identities. I could perceive the specialties of each record, the
originaliry of each band, the distincrness of each song. I
could feel the undeniable, intangible, qualities which gave
each arrist his or her unique, inimitable sound . Bur I could
also appreciate the kinships and the similariries, both within
and across srylistic boundaries.
Naturally as I grew older and more knowledgeable I become
i ncreasingly conscious of " jazz" as a distincr musical genre. I
recognized the unconquerable challenge and unsurpassable
fulfıllment of improvisation- that creative, liberating
discipline which gives jazz its immediacy, i ts potency, its
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sou!. I become increasingly interested in, and enamored with
jazz. As a musician jazz became my style of specialty. As a
listener jazz became my m usic of choice. First I focused on
jazz ro the exclusion of other styles and cultivated a much

greater appreciation of a truly great art form. Yer roday I am
in a different place. I still adore jazz, and I admire the jazz
m usicians of the 20th century. Yer art in the world of honest
emotional experience is never abour absolures, or favorites, or
hierarchies. These days I listen ro and love and i nspired by all
forms of music. I am returning ro the open-minded, wide
eared sensibilities of my early years, without abandaning the
aesthetic knowledge which I later acquired " .
The album is the product o f intense thought and application.
He believes that there is no contradiction between being
edectic and being focused. Considering himself an eclectic he
develops a focus and identity in which his eclecticism takes
shape. So he freely incorporates non-jazz rhythmic elements
into his music, which from his perspective strengthens its
aurhenticity. For him this album represents an extension of
the soul and sprit of jazz -improvisation, interaction and
spontanei ty- into a rerrirory that isn't conventionally
considered part of the jazz idiom . Here there is also
experimenting between electric and acoustic music exploring
the possibilities of both areas.
Redman found it imperative ro expand his band ro a quintet
with the addi tion of a guitar played here by Peter Bernstein.
Guitar has the flexibility of being both horn !ike and a
rhythm seetion instrument. Bernstein is a sensitive
cooperative and melodic m usician, he has also grown up
listening ro Steve Wonder, Beatles and Jimi Hendrix but he
does not wear these influences on his sleeve.
Redman have made rwo transitions i n this album. First he
had ro leiırn ro taekle compositions with more meat ro them,
more than melodies with chord changes ro blow on. Then
comes the challenge of rhythm. That is how ro mainrain the
fluidity and intereactivity they had achieved over swing based
grooves with other sorts of grooves.
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Peter Martin on piano and Christopher Thomas on bass and
Brian Blade his longest standing band mate help Redman
take his emotions shape with their personalities.
Redman also makes his debut as an al to saxophonist in this
al bum in addition to his usual soprano. Three of his greatest
influences -Charlie Parker, Cannonbali Adderly and Ornette
Coleman are all alto players so this instrument change is not a
coincide at all. Further this instrument also helps him his
continuos desire of expanding his range of expressian
compositionally and exploring new modes.
Joshua Redman also have toured with Chick Corea's
"Remembering Bud Powell" band, and here his band mates
have been Wallace Roney, Christian McBride and Roy
Haynes. Si nce one of his priorities is to play w ith great
musicians who can teach him about music and life it was a
great opporrunity in his career. He also thinks that playing in
a band gives him the energy and inspiration to attack
bandleading with a new force.
Joshua Redman is not a first timer i n Istanbul. Jazz fans of
the city have enjoyed the music of this exrraordinary
musician last year too as a member of Chick Corea band.
However this year he has new things to say with his new
band.
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AYDlN ESEN ÜÇLÜSÜ 1 TRIO
Aydın Esen - piyano piano
Anthony ]ackson - bas bass
Steve Smith - davul drums
Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Date: 1 5 . 0 7. 1 997
Saat Time: 1 8. 3 0
• Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan
Aydın Esen virtüozitesi yanında sanatla ilgili düşünceleriyle
de ilgi görmektedir. Aydın Esen'in çalışındaki eklektik
yaklaşım müzisyen in felsefesini kuşkusuz en iyi ortaya
çıkaran i pucu.
Esen deneyci yaklaşımının gel işmesinde müzikle içiçe
yaşayan bir ailede büyümüş olmasının önemli etkisi
olduğunu bel i rtiyor. Müzisyenin elektronik müzikten
çağdaş caza kadar uzanan yelpazedeki çalışmaları bu
deneyci bakış açısını yansıtıyor.
1 962 Istanbul doğumlu Esen klasik piyano eğitimine Istanbul
Devlet Konservatuarı'nda başladı. Daha beş yaşındayken
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın önünde sol ist olarak
çaldı. Sonraları konser müzisyeni olarak sürdürdüğü bu erken
kariyer gelişimi onu 1 9 yaşındayken Istanbul Operası'nın
baş piyanistliğine kadar geti rdi. 1 980'1erin başlarında
Avrupa ve ABD'nin saygın müzik çevrelerinden burslar
kazanan ve davetler alan Aydın Esen eğitimine Norveç
Devlet Müzik Akademisi'nde devam etti. 1 983'de ABD'ne
yerleşti. Julliard ve Berklee'deki çalışmalarından sonra lisans
ve lisansüstü derecelerini aldığı New England
Konservatuarına gitti. Aydın Esen'in bu dönemdeki en büyük
başarı larından birisi de 1 989'da, Martial Solal Uluslararası
Piyano Yarışması'nda (Paris) kazandığı birincilik.
Aydın Esen'in cazla tanışıklığı on yaşında dinlemeye
başladığı Art Tatum, John Coltrane, Miles Davis, Keith

Aydın Esen'in
çalışındaki eklektik
yaklaşım müzisyenin
felsefesini kuşkusuz
en iyi ortaya
çıkaran ipucu.

His philosopy is beSt
unveiled in his piano
playing, around a
cheme of
ecleccicisim.
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Jarrett kayıtları. Ancak müzisyenin bugün geldiği nokta
böylesi doğrudan bağlantıları çokça aşan bir düzeyde.
Aydın Esen yaln ızca iyi bir yorumcu olmanın ötesinde,
cazın sınırlarını zorlayan bir müzisyen. Büyük sanatçı ların
özelliği de bu değil midir?
• One of the most prominent figures of the music world,

Aydın Esen is well known for hıs profound views about art in
general. His philosopy is best unveiled in his piano playing,
araund a theme of eclecticisim.
Aydın Esen believes that his inclinnation roward
experimenting in music is partly a result of the invaluable
atmosphere his musical family provided in his early ages. The
effect is evidem in the versatile approach Aydın Esen shows,
in his works ranging from electronic music to contemporary
ıazz.
Born on May 1 2 , 1 962 i n Istanbul, Aydın Esen started
studying classical piano at Istanbul Conservarory for Music.
He played as a soloist with the State Symphony Orchestra of
Istanbul while he was fıve. His early career cominued as a
concert musician, and later lead him ro the Istanbul Opera
where he became the head pianist at age 1 9.
In the early 1 980s, Esen was hanared with scholarships and
received invitations from prominent music circles in Europe
and the United States. Aydın Esen furthered his studies i n
Norway, a t t h e S tat Academy o f Music and then moved to
the United States in 1 98 3 . He attended Julliard, Berklee and
fınally New England Conservarory where he completed his
undergraduate and graduate studies. Later in 1 989, Esen was
awarded the 1 st prize in the Martial Sola! International Piano
Cantest held in Paris.
Esen's alliance with jazz is rooted in the recordings of Art
Tatum, John Coltrane, Miles Davis, and Keith Jarrett which
he heard when he was ten. However, the musician's scope
transcends any straight connections. In playing jazz, Ayd ın
Esen is not a mere i merpreter, he redefınes the style.
Cerrainly, that' s a particularity only great art i s ts can show.
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MASSIYE ATTAC K
3D - vokal vocals
Daddy G - vokal vocals
Mushroom - DJ
Horace Andy - vokal vocals
Deborah Miller - vokal vocals
Sarah']' - vokal vocals
Michael Timothy - klavye keyboards
Winston Blisset - bas bass
Andy Ganghadin - davul drums
Angelo Bruschini - gitar guitar
Yer Venue: Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Thearre
Tarih Date: 1 6. 0 7. 1 99 7
Saat Time: 2 1 . 3 0
• Tuhaf, şaşırtıcı, baştan çıkarıcı: Massive Attack.
Hüküm süren tekno eğilimi artık çizmeyi aşınca, Massive
Attack çıkış albümleri Blue Lines'ı yaptı ve böylece dans
kökenli pop'un sınırlarını yeniden çizdi.
Rap, dub ve club kültüründen esin lenen ve tüm bu
kültürleri referans alıp, bunlardan tamamıyla yeni bir
olanaklar yelpazesi açan bir müzik ortaya çıkaran topluluk,
90'1ara damgasın ı vuran öneml i bir pop topluluğu olarak
öne çıkar.
I ngiltere Bristol'de temelleri atılan topluluk, bugün kurucu
elemanları 30, Mushroom ve Daddy G. Protection ve
çevrelerinde yeralan değişik müzisyenleri ile bir bütün
olarak yol almakta. En az bir önceki kadar kendi içinde
tu haf, şaşırtıcı ve baştan çıkarıcı olan, yapımcılığını
topluluğun eski dostu Nellee Popper'ın üstlendiği iki nci
albüme Tracy Thorn, Horace Andy, N icotine ve Tricky de
vakalleriyle katkıda bulunmuşlar.
Her ne kadar ilk single'ları olan "Daydreaming" 1 990'da
çıkmış olsa da Massive Att�ck 1 987'den beri piyasanın
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içinde. M üzikal kökleri ise "The Wild Brunch" adıyla, rap
ve graffıti sanatını birleştirerek Bristol'ü kasıp kavurdukları
zamanı n yani I ngi l iz Rap piyasasının ilk gün lerinden bile
öncesine uzanmakta.

1 986'da şarkıcı Shara Nelson'ın da katı lımıyla genişleyen
topluluk, "The Look of Love" adlı parçaları ağır 'groove'
dinleyicisine h itap eden rap sound'unun bir ilk örneğini
oluşturur. Bu parça daha sonra Soul ll Soul tarafı ndan
l istelere girmiştir. 1 987'de Nelle Massive'den ayrılıp Soul l l
Soul'e geçtiği nde, 3 0, Mushroom ve Daddy G , Massive
Attack'ın beyin takımı haline geldiler. Massive Attack
Amerikan hip-hop ve Jamaica sound'unun rapçiler, DJ'Ier,
şarkıcılar ve müzisyenlerin bileşimiyle şeki llenmiş bir
birlikteliğidir.
"Biue Lines" albümü kısa sürede ABD'deki DJ'Ierle
maceracı aydın ların ve I ngiltere müzik piyasasının gözdesi
haline geldi. 1 99 1 'i n en iyi albümü ve Brit ödüllerine aday
oldu. Albüm bugün halen teknolojik karmaşıklığın, kente
ait vurucu sözlerin ve içe işleyen keskin dondu rucu köşe
vuruşlu ritimlerin bir mucizesi sayı lır. Yaratıcı anlamda da
Massive Attack, Mushroom'un evindeki stüdyoda tekrar
bi raraya gelip Protection'ı kaydedi p, d iğer yanda da yeni
yaratıcı alanlar keşfederek tamamen 'yeraltı' hale geldi.
• Srrange, startling, seductive: Massive Attack.
When the dominant trend was overloaded with techno,
Massive Attack, released their debut album " B l ue Lines" and
thus redefıned the boundaries of ciance based pop.
They were the quintessential pop group of 90's; a collecrive
i nspired by rap, dub and club cultures; taking all of these
references and forming a music t hat opened up a while range
of possibilities.
Based i n Brisrol, England; Massive Attack, roday continue on
their path as an integrity of musicians rogether with different
performers, orbiting araund the core members of the group
3D, Mushroom and Daddy G. Massive Attack's second album
is as strange, startling and seductive i n its own way as its
predecessor, and was produced by longtime friend of the

Tuhaf, şaşırtıcı,
baştan çıkarıcı:
Massive Attack.

Scrange, start! ing,
seducrive: Massive
Anack.

/88 .------,band, Nelle Hopper, and features vocal comriburions from
Tracey Thorn, Horace Andy, Nicolette and Tricky.
Although Massive Attack released their fırst single
"Daydreami ng" in ı 990 they have been in existence si nce
ı 987 . The ir m us i cal roots go back ever further to the very
fırst days of the British Rap scene when as "The Wild Bunch"
they were rocking the scene in Brisrol merging rap and
graffıty art.
Teaming up with vocalist Shara Nelson in ı 986, they made
the song "The look of Love" whi ch was the prorotype for the
slow groove lover's rap sound. This song was later taken to
the mainserearn cl1arts by Saul II Saul.
When N elle left Massive for Saul II Saul in ı 987, 3D,
Mushroom and Daddy G became the brain team of Massive
Attack a collective of rappers, DJ ' s, singers and musicians
modelled on American hip-hop and Jamaican sound.
'Biue Lines' immediately became a favourite among DJ 's,
music fans in U.S., while wowing the music scene in Britain,
where it was vored Best Album of ı 99 ı and naminared for a
Brit award. The album, stili remains a marvel of
rechnological sophistication, hard urban lyrics, and cutting
edge beats.
In creative forms Massive Attack simply wem underground,
regrouping in Mushroom's in-house studio and recording the
breakthrough Protection, whi le exploring new creative
avenues.
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i stanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu
D r. Nejat F. Eczacıbaşı'nı anma konseri.

Dedicated to the memory of Dr. Nejat F. Eczacıbaş ı ,
founder of t h e Istanbul Foundation for Culture & Arts.
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FAZ I L SAY
Fazı/ Say - piyano piano
Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concen Hall
Tarih Date: 1 6. 07. 1 99 7
Saat Time: 1 9. 00
• Yazar bir babanın oğlu olarak 1 970'te An kara'da doğdu.
Dört yaşında M ithat Fenmen'le piyano çalmaya başladı.
Mithat Fenmen'den sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı'nda özel eğitim aldı. On yedi yaşında
kazandığı bir bursla çalışmalarını Düsseldorfta sürdürdü.
Amerika ve Avrupa'da başarılı konserler verdi.
Almanya'da Berl in Senfoni Orkestrası'yla, Türkiye'de de
başta Cumhu rbaşkanl ığı Senfoni Orkestrası ve Istanbul
Devlet Senfoni Orkestrası olmak üzere çeşitli konserler
vermektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde pek çok ödül
aldı. Her konserinde dinleyiciyi büyüleyen Fazıl Say, çağdaş
yerumcular arasında en çok di kkat çeken piyanistlerden
biridir.
Sanatçının bestecilik yönü de vurgulanmaya değer.
M üzikteki araştı rmacı yaklaşımıyla ve cesur beste ve
yorumlarıyla d ikkat çekiyor Say. Genç bir besteci
yorumcudan beklenmeyecek kadar olgun bestelerini
çarpıcı bir hız ve bütünlükle dinleyici lerine sunuyor.
Fazıl Say, festival deki konserinde Scott Joplin ve Leonard
Bernstein'den parçalar seslendi recek. Caz, klasik müzik
ve tasavvuf müziğinden senteziediği temalarını sık sık gün
ışığına çıkaran Say' ın konser performansı da çok
etki leyici.
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• Son of a Turkish author, Fazı! Say was born in Ankara in

Caz, klasik müzik

1 970. At the age of four, he srarred playing the piano with

ve tasavvuf

Mithat Fenmen. After his death, he conrinued his education

sentezledigi

ar Hacettepe U niversiry Conservarory as a special calenr . He
was sevenreen when he wenr to Dusseldorf, Germany, with a
German scholarship. His concerts span the USA and
European counrries.
He perforrus with Berlin Symphony in Germany, and
primarily wich che Presidenrial Symphony and Istanbul Stare
Symphony in Turkey. He received numerous awards as an
accomplished pianist. Enchanring the audience in every
concerr, his works are widely acclaimed as a young,
conremporary arrisr.
In addition ro his talenr in performance, his compositions are
noteworthy. He writes remarkable pieces about his musical
explorations. Say's compositions sound years ahead from their
creator; fınding their real raste in his virtuouso hands and
impeccable technique.
Fazı! Say will play selected composi tions by Scott Joplin and
Leonard Bernstein in Istanbul. Definitely a powerful srage
artist, he draws special attenrion playing original
compositions synrhesised from jazz, classical and Sufı music.

müziginden
temalarını sık sık
gün ışıgına çıkaran
Say'ın konser
performansı da çok
etkileyici.
Defı nitely a
powerfuJ stage an ise,
he draws special
actention playing
original
compositions
synthesised from
jazz, classical and
Sufı music.
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SAN LIKOL GRUP 1 GROUP

Mehmet Ali Sanlıkol klavye, şef keyboards, bandleader
Wolfgang Haeuptli - trompet trumpet
Phil Stockli - alto saksofon, flüt alto saxophone, flure
Kim Rock soprano, tenor saksofon soprano, renor saxophone
Nicholas Barry - gitar guitar
Fernando Huergo bas bass
Cengiz Baysal - davul drums
Roberto Castillo - vurmalı çalgılar percussions
-

-

-

Yer Venue: Roxy
Tarih Dare: 1 6. 0 7. 1 997
Saat Time: 23.30
• Mehmet Ali San lıkol 24 Eylül 1 974 Istanbul'da doğdu.
Çocukluğu Bursa'da geçti. Beş yaşında iken Royal M üzik
Okulu mezunu ve 2 1 yıllık müzik öğretmeni olan annesi
Fethiye Sanlıkol ile klasi k piyano derslerine başladı. 1 2
yaşında iken rock müziğe i lgi duydu ve yerel rock
gruplarında çalarak geleceği için yeni bir yol seçti.
Daha sonra kendi grubunu kurdu ve rock festivallerine
katılmaya başladı. 1 992 yazında ilk profesyonel işini aldı.
Prenses Margaret onuruna özel bir yatta çaldı. Aynı yı lın
sonbaharında Ayd ın Esen ile çalışmaya başladı. 1 993'de
Berklee'ye geldi ve hem besteci hem de icracı olarak haklı
bir şöh ret kazandı. Öğrenciliği sırasında önemli sınavlardan
sonra Herb Pomeroy ile çalışma olanağı buldu.
Berklee'deki çalışmalarından sonra Sanl ıkol kendi adını
verdiği grubunu kurdu ve 1 996 yazı nda turneye başladı.
1 997'n in ilk yarısında Clare Fisher Ödülünü aldı ve Yılın
Lider Öğrencisi oldu. Mayıs 1 997'de Jazz Composition ve
Film M üziği bölümünden mezun oldu.
• Mehmet Ali Sanlıkol was born September 24th 1 974 in

Istanbul. He spent his childhood j n B ursa. With the age of

five Sanlıkol started to take classical piano lessons from his
morher Fethiye Sanlıkol, who is a graduare of the Royal

School of Music and has been working as a successful music
teaeber for rhe past 2 1 year. When he was 1 2 , he srarred to
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show incerest in rock music and srarred to play with local

rock bands and esrablished a new path for his furure. larer on
Sanlıkol put his own band together and srarted to attend rock
fesrivals. In the Summer of 1 992 he got his fırst professional
gig, playing for Princess Margaret as a pianist on board a
private yacht . In the fall Sanlıkol starred to study with Aydın
Esen. In 1 993 he came to Berklee and wirbin a short period
of time he gained a good reputation as a composer, as well as
performer. During his studies Sanlıkol managed ro qualify to
study with Herb Pomeroy, after a very competitive admission
process.
During his studies at Berklee, Sanlıkol founded the "Sanlıkol
Group" and went on tour in the Summer of '96. In the fı rst
half of 1 997 he received the Clare Fischer Award and became
the leader of studies in Jazz Composirion Department for this
year. Sanlıkol graduated in May 1 997 majoring in Jazz
Composirion and Film Scoring.

±
1
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H Ü M EYRA

H ümeyra - vokal vocal
Mustafa Süder - klarinet, soprano saksofon, keman, viyola dariner,
soprano sax, violin, viola

Vedat Sakman - gitar gui tar
İlyas Mirzayev - piyano piano
Ricardo Moyano - gitar guirar
Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concerr Hall
Tarih Dare: 1 7. 0 7. 1 997
Saat Time: 2 1 . 00
H Ü M EYRA
IL----,----l
• Tiyatro, sinema ve müzik arasında, hikayelerden hikaye
seçerek onları bize anlatır Hümeyra. Hepimizin hissettiği,
ama dinlemeye ve anlatmaya çok cesaret edemediği
içimizdeki biz'i anlatır şarkıları. "Müzikte bir iddiam yok"
diyor bir söyleşide. Çok iyi bil iyoruz ki, en etki l i ve vurucu
eserler, aslında en iddiasız olanlarıdır. Çünkü onlar dile
getireni n yüreğinin sesidir adeta. Hümeyra'yı basitliğin ve
yalınlığın güzell iyle dolu şarkılarıyla, beyhude olmayan bir
dizi öyküyle dinleyin.
• A real story-reller, H ümeyra lives in cinema, rhearre and
music. Her soogs are abour the inner self in each of us, we
hardly dare face and teli. She daims she has no daim in
music. To rhe best of our knowledge, we are aware of the
power and signifıcance of plain and good work with no daim
at all. They sound !ike they come straight from the hearr.
Hümeyra is here for you to lisren to tales with the charm of
simplicity. These tales are cerrainly not in vain.

"Müzikte bir iddiarn
yok".

he claims she has
no daim in music.
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AC I D TRI P P I N Kon u k Sanatçı Featuring: E RKAN OGUZ

Ali Perret - klavye keyboards
Yahya Dai - alto ve soprano saksofon alto and
Ercüment Ateş - gitar guirar
Erkan Oğur - perdesiz gitar fretless guitar
Raci Pişmişoğlu bas bass
Erdinç Şenol - davul drums
Murat Özbey - vurmalı çalgılar percussions

soprano saxophone

-

Yer V enue: Roxy
Tarih Date: 1 7. 0 7. 1 997
Saat Time: 23 . 3 0
• Acid Trippin' 1 99S'de A l i Perret tarafı ndan kuru ldu.
Acid Trippin' tek tek müzisyenlerin kişilik ve isimleriyle
tanı mlanmış sabit bir caz toplu luğu olmaktan öte kend ine
uzun ve yeni li kçi bir müzik an layışını hedeflemiş bir
projedir. Grup, Istan bul'un i leri gelen kulüplerinde çaldı.
Kısa sürede adı duyulan topluluk, Istanbul ve dışında
birçok konserde çaldı. Habitat ll 1 996, NGO açılış
Seremonisinde konser verdi. Yine 1 996 Kasım ayı nda
ODTÜ I .Caz Şenliğine katıldı. RFI Radio France
l nternationale'de eserleri çalındı. Istanbul gecelerinin en
iyi müziği Acid trippin'den yakıştı rılması yapı ldı
(Yeni Yüzyıl).
Acid Trippin' kurulduğundan bu yana, projeye değişik
katkılarıyla birçok müzisyen uzun ya da kısa aralıklarla
katılmıştır. Bu zaman zarfında Acid Trippin' gerek bu
müzisyenlerin projeyi benimseyen yaratıcı katkıları,
gerekse giderek kendini biçimlendiren Acid Trippin'
atmosferi nin oluşturduğu kavramsal çerçeve içinde yeni
anlayış ve katı lımlada yoluna devam etmekte.
1 99S'ten itibaren Acid Trippi n'de müzikal kariyederi
bambaşka yönlerden gelen (rock, fol k, klasik, caz, blues,
modern caz, fun k vs) müzisyenlerle karşılaşıyoruz. Erkan
Oğur, lmer Demirer, Murat Yeter, Taylan Cemgil,
Ercüment Ateş, Ateş Tezer, Yaz Baltacıgi l, Raci Pişmişoğlu,
Yahya Dai, Sarp Maden, Murat Özbey ve Erdinç Şenol'un
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sürekli çalışmalarının yanısıra Paul Pavey ve Tuna Ötenel
de Acid Trippin' performansiarına misafir oldular.
Her ne kadar Acid Trippin' çaldıkları tarz hakkında
terminoloji k etikedendiri lmek üzerine spekülasyonlara
girmek istemese bile, grubun çaldıklarına en yakın türün
"acid jazz" olduğunu benimsemiş bJ r vizyon içinde
çalıştığını görüyoruz. Ali Perret kompozisyonlarında
hayattan çıkardığı tema ve motifleri bağlamlarından
koparmadan müzikal bir l i riğe taşır. Müzisyenler sadece
yazılı müziği tekni k ve profesyonel anlamda icra etme
yerine parçaların yazıldığı konuların kavramları üzerine
çalışarak kurdukları müzikal ruhun içine dinleyiciyi de
ritmik olduğu kadar zihinsel açıdan da katarak
performansı, dansı paylaşı rlar.
Acid Trippin'in çevirisi aslında tam olarak "Acid Jazz"dır.
"Trippin" yüzyıl başında zencilerin caza verdikleri isimdi r.
"Eğlence", "Parti", "Takı lmak", kısaca "Trip Yapmak"
anlamlarına geliyor. Yıl lardır zenciler "jazz" terimine karşı
"Trippin" kullanmayı tercih ettiler. Daha sonra "Afro
Amerikan Müzik" terim i devreye girdi. "Jazz"da kelime
itibarıyla bir hafiflik var, örneğin "seksi" anlamını bile taşır.
Siyahlar bu terimin küçümseyici anlamlarına karşı çıktılar
ama sonunda, piyasaya egemen olan tarafın dediği çıktı.
"Acid Trippin'" kavram olarak cazın siyahi kökenini
vurgular.
Bugünlerde Acid Trippin' sonbaharda piyasaya çıkacak olan
CD'Ieri üzerinde çalışmalarını yoğun laştırmakta.
• Acid Trippin' was founded by Ali Perret in 1 997 . Acid

Trippin' is not one of those jazz groups that are defıned

purely by the personalities and names of individual musicians
that make up the band, it is rather a project well beyond such
poims of view i n that their ai m is to make a music with a
long lasting and reformi ng understanding. The group has
played in some of the leading clubs in IstanbuL The group
which became known within a shorr period of time played in
many concerrs both in and out of IstanbuL They gave a
concert during Habitat II 1 996, i n the NGO Opening

Ali Perret
kompozisyonlarında
hayattan çıkardı�ı
tema ve motifleri
ba�lamlarından
koparmadan
müzikal bir liri�e
taşır.

Ali Perret carries the
rhemes and morifs
that he cakes from
che essence of 1 ife
i neo a musical
lyricism wirhouc
curcing the ries that
bi nd rhem co rheir
conrext.
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Ceremony. The same year, in November of 1 996 they played
at ODTÜ 1 st Jazz Festival. Their composirions were played
on the air by RFI, Radio France lnternationale.
Their music was interpreted

as

"The best music of Istanbul

nighrs from Acid Trippin'" (Yeni Yüzyıl).
Starting from its foundation, many musicians made musical
contriburions by joining the group for shorr or long periods.
Meanwhi le Acid Trippin' continued i ts route within the
canceptual frame wirh new understandings and contributions
from those musicians that adopted the project and who made
creative contributions, plus the atmesphere created by the
self-shaping Acid Trippin' itself helped this situation, too.
Si nce 1 99 5 , musicians from all sorrs of different background
and musical careers (such as rock, folk, classical, jazz, modern
jazz, funk, ete.) went through the band. Besides Erkan Oğur,
İmer Demirer, Murat Yeter, Taylan Cemgil, Ercüment Ateş,
Ateş Tezer, Yaz Baltacıgil, Raci Pişmişoğlu, Yahya Dai, Sarp
Maden, Murat Ö zbey and Erdinç Şenol who have been
regular perpernal players for the group, Paul Pavey and Tuna
Ö rene! have also been the guests of the band.
Even rhough Acid Trippin' is not keen on specularing by
trying to define the rype of music they are making, we see
"acid jazz"

as

the dosesr one to their visian of playing.Ali

Perret carries the rhemes and motifs that he rakes from the
essence of life i nto a musical lyricism without cutting the ries
that bind them to rheir contexr. l nstead of perform i ng the
written music in rerms of professionalism and rechnicality,
the musicians share the performance and i ts ciance wirh the
listeners who also participate from an intelligem point of
view

as

much as a rhythmic one in a musical spirit founded

on the group members' hard work where they concentrate on
the concepts of the subject matter that the pieces/composirions
are based and written upon.
Actually a wholesome translation and canversion of " Acid
Trippin"' i s "acid jazz". "Trippin" was the rerm given to jazz
by blacks at the beginning of 20th Century. lt meant "have a
good time", "party out", "hang around", in sh ort "have a
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instead of the te rm, "jazz". Later on, the rerm "Afro
American Music" came into usage. The word "jazz" has a son
of lighrness ro i t , e.g. it even carries a meaning such as
"sexy" . The blacks were against the humiliating comexe of
this word . However, in the end the dominant facrors of che
market won the war. Nonecheless, che term "Acid Trippin"'
emphasizes the black roots of jazz as a concepc.
At the moment, Acid Trippin' is concentrating on their CD
which will be on the market this Fal!.
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DGANJCS

ALL STAR BAN D i. D E M i RER 1 i . ERŞAH i N 1
K. GÖRSEV 1 V. H Ü RS EVER 1 C. KOZLU
İmer Demirer - trompet rrumper
İlhan Erşahin tenor saksofon renor saxophone
Kerem Görsev piyano piano
Volkan Hürsever - bas bass
Can Koz/u davul drums
-

-

-

Yer Venue: Cemi l Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Thearre
Tarih Dare: 1 8. 07. 1 99 7
Saat Time: 20. 45
IMER DEMIRER
• 1 976 yılı nda Istanbul Devlet Konservatuarı trompet
bölümüne girdi. 1 987'de bu kuru mun yüksek kısmı ndan
mezun oldu. 1 985 ve 1 986 yıl larında Bilsak Caz
Festivali'ne çeşitl i gruplarla katı ldı. Tuna Ötenel'le uzun
süre çalıştı . 1 986 yılında Ateş Tezer, Nezih Yeşilnil ve Ali
Perret' le birlikte Romanya Sibiu Caz Festivaline katıldı.
1 993 yı lında Almanya'da EBU Caz Festival inde Tü rkiye'yi
temsil etti. Herbie Hanecek ve Pat Metheny gibi
müzisyenlerle "jam session"larda çaldı. 1 994'te Polanya
Kültür Bakanlığı'nın daveti isi olarak ders vermek üzere
Polanya'ya gitti. TRT Istanbul Radyosu Caz
Orkestrası'nda görev yapan sanatçı önümüzdeki gün lerde
piyasaya çıkacak olan CD'si üzerinde çalışmalarını
yoğunlaştırmakta.
• He enrered the Trumpet Department of the Istanbul

Srate Conservatory in 1 976 and in 1 987 he finished the
graduare school of this insrirurion. He parricipated in the
Bilsak Jazz Festivals of 1 98 5 and 1 986, playing w ith various
groups. He has worked at the Si bi u Jazz Festival in Romania
togerher wirh Ateş Tezer, Nezih Yeşilnil and Ali Perret. I n
1 99 3 , he represenred Turkey a t the EBU Jazz Festival in
Germany. He has played in jam-sessions wirh musicians l i ke
Herbie Hancock and Par Merheny. In 1 994, ar the
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invitation of the Mi nistry of Culture of Poland, he went to

this counrry as an instructor. He is a member of the TRT
Istanbul Radio Jazz ürehescra and is nowadays
concentrating on his CD which will be on the market i n
near furure.

iLHAN ERŞAH i N
• Son 1 0 yıldır New York'da yaşayan Türk tenor
saksofoncu l l han Erşah in, 1 987 yılına kadar dünyaca ünlü
müzik okulu Berklee'ye devam ettikten sonra New
York'a yerleşerek Joe Lovano'dan dersler aldı ve çeşitli
kulüplerde çalmaya başlad ı . Valery Ponomarev, Wallace
Rooney, Kenny Garret ve Eddie Henderson gibi ünlü lerin
topluluklarında çaldı. Erşahin topluluğuyla 1 994 yılı nda
Akban k 4.Uiuslararası Caz Festivali ve 1 996 yılında 3.
Istanbul Caz Festivalinde Türk caz severiere de bir
konser verd i . Son iki yıldır her Cumartesi günü New
York'un en önem l i caz ku l üplerinden biri olan Sweet
Basil'de liderliği altındaki topluluklarla çalan Erşah in,
saksofon çalış tarzıyla Sonny Rol l i ns ve Joe Henderson
gibi devleri anımsatmakla birl i kte genç yaşında kendi
sesini yakalamış ve caz dü nyasının yeni yıld ızlarından biri
ol maya hazır.
• İlhan Erşahin, famous Turkish saxophone player who has
been living in New York for the last 1 0 years, srudied in

B erklee College of Music unril 1 987. Afterwards he moved to
New York, cook lectures from Joe Lovano and started playing
at various jazz clubs. He played in the bands of masters !ike
Valery Ponamarev, Wallace Rooney, Kenny Garret and Eddie
Henderson. Erşahin gave concerts with his own band during
the 4th of Akbank International Jazz Festival in 1 994 and the
3 rd Istanbul Jazz Festival in 1 996. For the last two years,
every Saturday, Erşahin has been playing with his own bands
in Sweet Basil, one of the most repurable jazz clubs of New
York. While his style reminds one of giants !ike Sonny
Rollins and Joe Henderson, having caught his own sound at a
young age, he srands ready ro be a new srar of the world of
ıazz.
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KEREM GÖRSEV

• Ü l kemizin üretken caz müzisyenlerinden Kerem

Görsev, piyano derslerine 1 967 yılında Istanbul Belediyesi
Konservatuarında, Rana Erksan ile başladı. 1 985 yılında Elvan

Aracı ile başlayan caz çalışmalarını, 1 989-92 yılları arasında
Ed Howard, Dave Jones, Stevie Hall, Rabin Kenyatta,
Deborah Davis, Doris Troy, Kenny Moore ve Vinnie
N ight gibi caz müzisyenleriyle çalarak sürdürdü. Jam
sessionlarda Ralph Moore, Pat Metheny, Kenny Garrett,
Tony Campbell, Joshua Redman ve Wynton Marsali s ile
aynı sahneyi paylaştı. 1 995 yılı nda 2.Ui uslararası Istanbul
Caz Festivali'ne ve 6.Akbank Uluslararası Caz Festivaline
katılan sanatçı, 4 N isan 1 997'de Slovenya'da konser verdi.
1 995 yılı nda ilk albümü "Hands and Lips" ve ardından tüm
besteleri kendisine ait "1 Love May" ve "For Murat"ı çıkardı.
Son yıl larda Eric Revis, La Verne Butler, Allan Harris, Can
Kozlu, lmer Demi rer ve Neşet Ruacan'la çalışan Görsev
yeni albümü "Relaxing"i piyasaya sürmek üzere.
• Kerem Görsev one of the productive Turkish jazz
musicians, started piano lessons with Rana Erksan, at
Conservatory of Istanbul Municipality in 1 967. He moved on
ro jazz i n 1 98 5 , initially playing with Elvan Aracı and between
1 989 and 1 992 he continued to work with jazz musicians !ike
Ed Howard, Dave Jones, Stevie Hall, Rabin Kenyatta, Deborah
Davis, Doris Troy, Kenny Moore and Vinnie Night. He was
on stage during jam-sessions wirh Ralph Moore, Pat Metheny,
Kenny Garrett, Tony Campbel l , Joshua Redman and Wynton
Marsal is. In 1 995 he participated in the 2 nd of Istanbul
International Jazz Festival and the 6th Akbank International
Jazz Festival. He gave a concert in Slovenia on April 4, 1 997 .
I n 1 995 his fırst album "Hands and Lips" was released followed
by the second and third CDs "I Love May" and "For Murat"
on which all compositions are by Görsev himself. During
recent years he worked with Eric Revis, La Verne Butler, Allan

Harris, Can Kozlu, İmer Demirer and Neşet Ruacan. Görsev's
new album " Relaxing" is about to be released soon.
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VOLKAN H Ü RSEVER

• Volkan Hü rsever 1 984 yılında girdiği MSÜ Istanbul
Devlet Konservatuarı kontrabas sın ıfından yüksek l isans
derecesi ile mezun oldu. Cari Schlosser, Philip Schainer,
Jean Loup Longnon, Allan Harris, La Verne Butler,
Stephanie Jordan gibi müzisyenlerle çalıştı. Robert
Trowers, Marcus Printup, Wynton Marsalis'le jam
session'da çaldı. Kerem Görsev'in albümlerinde çalan
Volkan Hü rsever, son üç yıldır yurtiçi ve yurtdışı konserler
ve çeşitli kulüplerde çalarak müzik hayatına devam
etmektedir.
• Volkan Hürsever started his training on doublebass at the
State Conservarory of Mimar Sinan University, in 1 984. He
graduated from the conservarory with an MA degree. He
p layed with musicians l i ke Carl Schlosser, Philip Schainer,
Jean Loup Longnon, Allan Harris, La Verne Butler,
Stephani e J o rdan. He joined the jam-sessions of Robert
Trowers, Marcus Printup, Wynton Marsalis. H ürsever
played in Kerem Görsev's albums. During the last three
years he has been carrying through his musical career
performing at concerts both in Turkey and abroad and
playing at various j azz clubs.

CAN KOZLU
• Müzik yaşamına 6 yaşında piyano dersleri alarak başlayan
Can Kozlu, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi
eğitimi gördüğü sıralarda yine aynı şehirde bulunan C.I.M.
Müzik Okulunda iki yıl boyunca caz teorisi dersleri aldı.
Aynı dönemde, Kenny Clark, Bob Guilotti, Godwin Agbeli,
Ababakari Lunna ve Ramnad Raghavan gibi ustalarla çalıştı.
Müzik kariyerine devam etmek isteyen Kozlu, Amerika'da
Berklee College of Music'de vurmalı çalgılar üzerine
yoğunlaştı. 1 986 yılında müzik eğitimini tamamladıktan sonra,
çeşitli topluluklada Fransa, Avusturya, Kuzey Afri ka,
Karayipler, Amerika ve Türkiye'de konserler verdi. Birlikte
çaldığı isimler arasında Mike Zwerin, Mick Goodrick,
Barney Kessel, Rick Ford, Chris Woods, Tiger Okoshi,
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Aydı n Esen ve Hal Crook gibi ünlü müzisyenler sayı labilir.
Caz çalışmalarının yanısıra, Afrika ve Latin Amerikalı
topluluklada da çeşitli çalışmaları bulunan sanatçı, 1 990
yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde caz dersleri
vermektedir.
• Can Kozlu started the piano at the age of 6. While he was

studying economics at the University of Sorbonne in Paris, he
also took courses on the theory of jazz at the C.I.M .Music
School. During the same period he played with masters of
jazz like Kenny Clark, Bob Guilotti, Godwin Agbeli ,
Ababakari Lunna and Ram nacl Raghavan. Determined to
carry on his musical career, Kozlu studied percussions in
B erklee College of Music in the USA. Having completed his
training in 1 986, he has given concerts with various bands in
France, Ausrria, North Africa, The Carrabeans, USA and
Turkey. Among the musicians with whom he has played,
well known names !ike Mike Zweri n, Mick Goodrick, Barney
Kessel , Rick Ford, Chris Woods, Tiger Okoshi , Aydın Esen
and Hal Crook might be counted. Apart from his experience
in jazz, he has made music with various African and Latin
American bands. He has been leeturing on jazz at Boğaziçi
University since 1 990.
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JAZZ C RUSADE RS

&

PATTI AUST I N

Patti Austin - vokal vocal
Wayne Henderson - trombon rrombone
Wilton Fe/der - saksofon saxophone
Brian Price - gitar guitar
Derrick Murdock - bas bass
Bill Steinway - klavye keyboards
Derrick Murdock - davul drums
Yer Venue: Cemi! Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Theatre
Tarih Dare: 1 8. 07. 1 99 7
Saat Time: 20. 45
• Caz, funk, rock, ·gospel, blues ve saul müziği bir arada
yağurarak özgün bir ses kazanan Jazz Crusaders
1 960'1arda Teksas'lı Wayne Henderson ve Wilton Felder
tarafından kuruldu. Ritm & Blues ve funk izinde kend i
özgün seslerini buldu lar. Sonradan muhteşem b i r efsaneye
dönüşen bu müzik hanedanl ığını yarattı lar. Bu hanedanlık
günümüzün en yetenekli sanatçılarını ortaya çıkardı ve
diğerlerinden bi rçağuna da yol gösterici oldu. 1 97 1 ve
1 990 yılları arasından Jazz Crusaders bi reysel ve grup
olarak 75'den fazla albüm kaydetti. Bunun yanı s ı ra grubun
hiç değişmeyen üyeleri caz efsanesinin elit çerçevesi içinde
yer edindi.
Wayne Henderson aynı zamanda H i roshima Band'i kurdu.
Japon ve Amerikan fusion'ı olan bu müziğe iki albümünde
de yer verdi ve piyasada hem ticari hem de müzikal başarı
edindi. Henderson ayrıca George Benson, Dionne
Warwick, Rebbie Jackson (M ichael Jackson'un kızkardeşi),
Bobby Lyle, Ronnie Laws, Ramsey Lewis, Willie Bobo,
Esther Phillips, Roy Ayers gibi sanatçılada da beraber
çalışmalar yaptı.
Wilton Felder Barry White'ın Love Unlimited
Orchestra'sında çalıyordu. Aynı zamanda Steely Dan,
Marvin Gaye, Joni M itchell, the Fo ur T ops, M ichael Franks,
Diana Ross, Stanley Clarke, Joe Cocker ve Nancy Wilson
gibi pekçok sanatçıyla da çalışarak kendine müzik
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dünyasında iyi bir yer edinmişti. Wayne Henderson onun
pekçok solo albüm projesini de yaptı.

Wayne ve Wilton aralarında Jackson 5, BB King, Diana
Ross, Tina T urner, Bill Withers, Randy Crawford, Stanley
Turrentine, Jimmie Smith ve Bobby Womack'ı n da olduğu
pekçok sanatçı ile çalıştı.
Son olarak 1 995 yılı nda Jazz Crusaders bi raraya gelerek
kendi özgün seslerini yeniden ortaya koydular. Sonuçta
"Happy Again" doğdu. Sin-Drome Records için yaptıkları
bu ilk albümde Bobby Lyle, N'Dugu Chancler, Larry
Kimpel ve Craig T.Cooper Henderson ve Felder'a yardım
ve destek verdi. Ayrıca Bobby Caldwell'in eşsiz vokaliyle
albümün müzikal yoğunluğu yeni bir boyut kazandı.
Grup 1 996 yı lında başladıkları Kuzey Amerika, Avrupa ve
Japonya turnesinde pekçok konuk sanatçıya da eşlik etti. Bu
kapsamda Istanbul Jazz Festivalinde Patti Austin ile sahne
alacak olan Jazz Crusaders Glaskow'dan ltalya'ya kadar uzanan
yaz festival lerinin en aranılan gruplarından biri olacak.
• Jazz, funk, rock, gospel and soul music were put rogether
into a distinct sound by Jazz Crusaders who were created by

the young Texans Wayne Henderson and Wi lton Pelder in
the 1 960's.
Rhythm and the blues-funk sty!e idemifıed their distinctive
sound. Marking the beginning of what was to become an
amazing and legendary musical dynasty that produced some
of today's most ralented jazz art is ts and influenced countless
others. Berween 1 97 1 and 1 990, the Jazz Crusaders recorded
more than 7 5 albums, as a group and individually, and along
the way the original members of their ever-changing lineup
emered the elite cadre of jazz legends.
Wayne Henderson creared the concept for the Band Hiroshima,
a fusion ofJapanese and American music, for which his rwo
·

albums with Hiroshima enjoyed both critica! and commercial
success. He has also produced such ariisrs as George Benson,
Dionne Warwick, Rebbie Jackson (Michael Jackson's elder
sister), Bobby Lyle, Ronnie Laws, Ramsey Lewis, Willie
Bobo, Esrher Phillips, Roy Ayers and a variety of orhers.

Bu kapsamda
I stanbul Jazz
Festivalinde Patti
Austin ile sahne
alacak olan Jazz
Crusaders

Glaskow'dan italya'ya
kadar uzanan yaz
festivallerinin en
aranılan gruplanndan
biri olacak.

Ac che Jsranbul Jazz
Festival as an
extencion of che
su.mmer fescivals
starting off in
Glasgow and ending
up in lcaly.
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Wilton Felder was a key member of Barry White's Love
Unlimited Orchestra. He made his mark as a musician

playing with such diverse artists as Steely Dan, Marvin Gaye,
Joni Mitchell, the Four Tops, Michael Franks, Diana Ross,
Stanley Clarke, Joe Cocker ve Nancy Wilson. His friend
Wayne Henderson produced severel of his solo record ing
projecrs.
Wayne & Wilton have worked with such artists as the
Jackson 5 , BB King, Diana Ross, Tina Turner, Bill Wirhers,
Randy Crawford, Stanley Turrenrine, Jimmie Smith and
Bobby Womack.
Finally in 1 995 Jazz Crusaders reunired and rheir sound was
reborn. The resulr was "Happy Agai n " , rheir fırst album for
Sin-Drome Records. In this album Wayne and Wilton were
helped and couraged by Bobby Lyle, N'Dugu Chancler, Larry
Kimpel and wirh special guests Larry Carlton, Huberr Laws,
Pancho Sanchez, Roy Ayers and Donald Byrd. Adding Bobby
Caldwell's unique vocals to this album broughr the level of
musical inrensiry to a new plareau.
Starting out in 1 996 the group exrended rheir touring dares
in North America, E urope and ]apan. They will be joi ned by
a lineup of top musicians and guesr arrisrs. In this conrexr
Jazz Crusaders will perform wirh Parti Ausrin ar the İstanbul
Jazz Festival as an extenrion of the summer festivals starting
off in Glasgow and ending up in Iraly. The group is
naminared for being the most appreciared one ar rhese
fesrivals.

PATTI AUSTIN
• Henüz 1 O yaşına girmeden önce Sam my Davis Jr,
Quincy Jones ve Dinah Washington gibi devlerle sahne
alma şansını elde eden ve 1 7 yaşındayken Harry Belafonte
ile çıktığı turne ile kariyerine parlak bir başlangıç yapan
Patti Austin bir James Brown klasiği lt's a Man's World'de
sanatçıya yaptığı eşlikle di kkatleri üzerine çekmiştir.
1 976'dan sonraki dönemde Shi rley Valentine fi lminin hit
parçası The Girl Who Used To Be Me'deki yorumu,
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Austine'e bir Altın Küre, bir Grammy ve bir de Akademi
ödülü getirmiş; bu parça Austin'in G RP için yaptığı çıkış
albümü olan Love ls Gonna Getcha'da da yeralmıştır.

Austin şu sıralarda daha önce San Francisco'da SF Senfoni
Orkestrası ile Memphis'teki Ulusal Sivil Hakları M üzesi için
gerçekleştirmiş olduğu Oh Freedom adlı konserinin
televizyon prodüksiyonu için çalışmakta.
• Priviliged enough to have the dıance to perform wirh

giants such as Sammy Davis Jr. Quincy Jones and Dinah
Washington before she was 10 years old; Parti Ausrin
commerced her career wirh a spark tour wirh Harry Belafonte
when she was 1 7 and gained attention wirh the sessions she
made wirh James Brown on his hit "Ir' s a Man' s World" .
Afrer 1 976, Parti- Austin's interprerarion o f "The Girl Who
Used To Be Me", the ri de rrack of rhe hit film "Shirley
Valemin e", broughr her a Golden Globe, a Grammy and an
Academy Award . This song also appeard in her debur album
made for GRP "Love Is Gonna Getcha".
Parti Austin is currendy occupied with the TV producrion of
her concerr "Oh Freedom" which was performed with the San
Francisco Symphony Orchecstra in San Francisco, for the
benefıt of the Memphis National Civil Righrs Museum.

2 / l r---Katkılarmdan dolayı TORK PH/LIPS ŞİRKETLEI?I'ne tqekkiir ederiz.
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IVAN LI N S GROUP
Ivan Lins - vokal, piyano vocal, piano
Maria Augusto Aydar - gitar guirar
Marco Auelio Si/va B rito - gitar gui tar
Sylvio Mazzucca]ımior - bas bass
Teofilo Pereira De Lima - davul drums
Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concerr Hall
Tarih Dare: 1 8. 0 7. 1 99 7
Saat Time: 1 8. 3 0
• Ivan Lins, cazın vazgeçilmez beslenme kaynaklarından
biri olan Brezilya'dan hepimize göre bir müzikal tat
sunuyor. Cazın bugünkü biçiminde ve gelişimi nde en
öneml i etki kaynağı olan i ki bölgeden biri Güney Amerika,
özelli kle de Brezilya. Adı 1 960'1arda konan M PB'nin
(Musica Popular Brasiliera) başta gelen isimlerinden biri de
Ivan Lins. Sporcu olmaya n iyetlenmişken adeta gen lerinde
taşıdığı müzikal duygu onu bugüne ulaştırdı.
Brezilya'nın kuzey doğusunda Bahia olarak adlandırı lan
bölgede ortaya çıkan M PB, yöre halkının okuma-yazma
oranının düşüklüğü nedeniyle temel anlatım aracı olageldi .
M i lton Nascimento, Edu Lobo, Caetano Yeloso ve diğer
önemli Brezilya'lı müzisyenlerin başlattığı bu akım, hem
politik baskıdan korunmak, hem de anlaşılır sözlerle halka
u laşan bir müzik formülü ü retmek zorundaydı. Brezi lya'nın
pop müziği böyle doğdu. I lginç olan, bu müziğin cazın en
başat renklerinden birini ol uşturması ve beklenmedik bir
şekilde cazla birlikte anılır olmasıydı .
Asl ında b u durumun "tuhaf bir rastlantı"dan ç o k farklı ve
önemli bir açıklaması var. M PB'nin doğum yeri olan Bahia
yöresi tarih boyunca Amerika ve Afrika'dan köken alan
müzikal kültürün buluşma ve kesişme noktasıydı. Kesişme
noktasında şekil lenen yeni müzik akımı Afro-Cuban
müziğin de temelini oluşturdu. Bu müziğin içindeki ritim ve
duygu da o günden bugüne dinleyen herkesi n içine işledi.

Quincy Jones kendi
albümU The
Dude'da Ivan Lins'in
Velas adlı bestesiyle
Lins'e Grammy
kazandırdı.

Qu i ney ]ones
recorded "Velas",
anocher Lins
composition for his
al bum called "The
Dude". Velas
received Gram my
award.
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Besteci, söz yazarı, şarkıcı ve klavyeci Ivan Lins, işte bu
coğrafyanın müzikal lezzetini taşımak üzere lstanbul'da.
Özelli kle de son on yılda adından caz çevrelerinde çokça
söz ettiren müzisyen, festivalin en önemli duraklarından
biri. Geçen yılı Toots Thielemans'ın Brasil Project adlı
dünya tu rnesinde geçiren Ivan Lins, bugünlere çabuk ama
sağlam adımlarla u laştı.

1 6 Haziran 1 945'te hala çok yakını nda yaşadığı Rio de
Janeiro'da dünyaya gelen Lins, yaşamının i l k yıllarını Rio
ve Boston'a bölüştürerek geçirdi. Böylece Brezilya ve
Amerikan müzikleriyle çok erken yaşta tanıştı. 70'1erin
başı nda Elis Regina'nın sesinden üne kavuşan bestesi
Madalena'yla adını duyurmaya başladı. 1 974'te hala aynı
ü retkenlikle beraber olduğu söz yazarı Vitor Marti ns'le
birlikte çal ışmaya başladı. 1 977'de en önemli
çalışmalarından biri olan So mos Todos lguais Nesta
N oite yayınlandı. Şarkının ana teması, insanların
eşitliğiydi.
70'1erde başlayan çalışmalarla birlikte Ivan Lins'in namı da
suda yayılan dalgalar gibi yayı ldı. Quincy Jones, önce
George Benson'ın Give Me The Night adlı albümü için
Lins'in Dinorah, Dinorah ve Love Dance adlı bestelerini
seçti. Di norah, Dinorah 1 980'de bir G rammy ödülü aldı.
Sözleri Paul Will iams'a ait olan Love Dance ise Ivan Lins'in
Amerikalı müzisyenlerle ilk ortak çalışmasıydı. Bunun
hemen ardı ndan Quincy Jones kendi albümü The Dude'da
Ivan Lins'in Velas adl ı bestesini ilk kez seslendirdi. Bu şarkı
da Ivan Li ns'e bir Grammy geti rdi.
Bunlar Ivan Lins'in yakın gelecekteki başarısına dair
işaretlerdi. George ·Ben son ve Quincy Jones'un ardından
Ivan Lins'in şarkıları seslendiri ldiği her durum ve ortamda
büyük başarılar kazandı.
Manhattan Transfer'in Brazil albümünde i ki Ivan Lins
bestesi yer aldı. Albüm aynı yıl En Iyi Caz Vokal Albümü
dalında bir Grammy aldı. Quincy Jones'un gene ödülleri
toplayan bir sonraki albümü Back On the Block'ta da Ivan
Lins'in Setembro adlı bestesi vardı.
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1 987' de Stewart Levine'in önayak olduğu Ivan Lin s-The

Crusaders buluşması Life in the Modern World albümüne
iki Ivan Lins bestesinin girmesini sağladı. Ivan Lins'in
Ameri ka'da yaygın olarak tan ınmaya başlamasını da bu
albüm sağladı. Stewart Levine ve klavyeci Larry Williams'la
ortaklığı, Ivan Lins'i Amerikalı din leyicilere yönelik
çalışmalar yapmaya yöneltti. Ortaya çıkan besteler, Ivan
Lins'in müzikal kökleriyle Ameri kan müziğinin formülü
kendisi nde sakl ı bir bileşimiydi. 1 989'da yayınlanan Love
Dance, Ivan Lins'in ilk I ngil izce şarkılar içeren albümüydü.
Bu albümü uzun süren bir dünya turu izledi. Lee Ritenour,
Dave G rusin ve James Taylor'la ortak Japonya konseri de
bu turun içinde gerçekleşti.
O günden bugüne, Patti Austin, Joe Pass, Ella Fitzgerald,
Sarah Vaughan gibi müzisyenler Lins'in besteleri ni
seslendirdi. Ama Ivan Lins şarkılarının en güzel yorum larını
biz hep onun kendi sesinden dinledik. 90'1arın başında Los
Angeles'ta yaşayan Ivan Lins, kısa bir süre sonra
anavatanına geri döndü. Bu dönüş, müzikal köklerine
dönüş anlamına da geliyordu.
Ivan Lins, müziğinde samba, bossa nova, pop ve caz
öğelerinin en keyifl i bileşimierinden birini sunar. Özellikle
de şarkı larını Portekizce söylediği zaman beslendiği müzik
mirasın ı tam olarak duyar dinleyici. Aslında, kıvrak, zengin,
duygusal ve derinlikl i melodi lerinin söze bile gereksinimi
olmaz çoğu zaman. Ivan Lins melodi leri, kendi armonisi
içi nde kendi şarkısını o kadar güzel söyler ki, kulağın
duyduğu müziğin sözlerini yürek yazar. Tıpkı Terence
Blanchard'ın son albümü The Heart Speaks'te olduğu gibi ...
Ivan Lins'in bütün albümlerinde aynı açık yüreklilikle
söylenmiş şarkılar var. Kusursuz melodi ler, yumuşak
geçişlerle sunulan bir şarkı kurgusu ve özelli kle de Ivan
Lins söylüyorsa din lemeye doyulmayan besteler. Sambadan
kaynak alan, en beli rgin şeki lde kullanılmış Güney Amerika
ritim lerini de un utmamak gerek. Ivan Lins, onu dinleyen
herkesin dünyayı paylaşmaktan mutluluk duyduğu bir
müzisyen.

Ivan Lins. müziJıinde
samba, bossa nova,
pop ve caz
öJıelerinin en keyifli
bileşimierinden
birini sunar.

Jvan Lins has always
presented the best
blend of samba,
bossa nova, pop and
jazz in his work.

220 ,_-------,• Ivan Lins has always presented a common musical taste to
the world from B razil . South America, and Brazil have served

as one of the richesr sources for jazz. Among the numerous
talents, Ivan Lins has always been an influenrial fıgure from
the so-called MPB (Musica Popular Brasiliera). Once
inrending to become a sporrsman, his inborn talenr directed
him to become a remarkable musician.
MPB has come out of the Bahia, in the north-east seetion of
Brazil . Primarily because of the low proportion of literacy in
the vicinity, the native Bahians have used music as a commoh
means of expression. Milton Nascimenro, Edu Lobo, Caetano
Yeloso and other such m usicians paved the way for this
"school" of Brazilian m usic. MPB was forced to preserve i ts
message from the political pressures, while simultaneously
delivering i ts message to the people, through intelligently
worded , understandable songs. This is how the Brazilian pop
m usic came inro being. What is noteworrhy about Brazilian
pop music was that it became one of the few dominant
colours of jazz at all times.
This trend is not caused by factors far more than pure
coincidence. Since the Bahia region happens to be the
meeting point of African and American musical roots, the
new music shaped by the aforementioned musicians formed
the basis of the Afro-Cuban music too. The implicit and
explicit feeling has touched many hearts, with help from its
rhythmic structure.
Composer, song writer, singer and keyboardist Ivan Lins is a
very successful representative of this musical treasure. He
toured with Toots Thielemans during the previous year, as a
member of Thielemans' Brazil Project.
Born in Rio de Janeiro on June 1 6 , 1 94 5 , he spent the fırst
years in Rio and Boston. These years introduced Lins to
Brazilian and American music tradition. He started to climb
the ladder when El is Regina sang Madalena, one of his songs
at the beginning of 7 0s. In 1 974, he started working with
Vitor Martins, an accomplished lyricist. In 1 97 7 , "Somos
Todos Iguais Nesra Noite", was recorded. This was the initial
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resulr of the producrive collaborarion by Lins and Martins.
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The theme behind the song was the equality of the people in
the world.
The 70s also wirnessed the increasing popularity of Ivan Lins.
Quincy Jones picked " Dinorah, Dinorah" and "Love Dance",
two Ivan Lins originals, for George Benson's "Give Me The
Night". "Dinorah, Dinorah" was the fırst song by Lins to
receive a Grammy; while "Love Dance" marked the fı rst
occasion he collaborated with American musicians. Following
this start up, Quincy Jones recorded "Velas", another Lins
composition for his album called "The Dude". Velas received
another Grammy award.
These were the fı rst signals for Ivan Lins' furure success.
Manhattan Transfer recorded two Ivan Lins compositions in
their acclaimed "Brazil" album. "Brazil" was selected as the
best jazz vocal album of the year. Quincy Jones' next seminal
recording "Back On The Block" i ncluded one of Lins'
composi tion "Setembro".
In 1 987, Stewart Levine inrroduced Ivan Lins to the
Crusaders. Their album "Life In The Modern World"
included two composirions by Ivan Lins and increased his
popularity in the USA The collaboration with Levine and
keyboardist Larry Williams directed Lins to write songs
primarily for the American audience. The resulring pieces
were unique combinations of his musical roots w ith the
American music, formulared in only Lins' mind. In 1 989, he
recorded "Love Dance" which was the fırsr album with
American lyrics and roured the world. He played and sang
with Lee Ritenour, Dave Grusin and James Taylor in ]apan,
during the same tour.
Parti Austin, Joe Pass, Ella Fitzgerald, Saralı Vaughan are
only a few of the musicians he recorded or worked with.
However, he was always the best pick to sing his own
compositions. He spenr a brief period in Los Angeles at the
beginning of the 90s, and rhen rerurned to his homeland.
This relocarion was synonymous with the returo to his
m usical roots.
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Ivan Lins has always presenred the best blend of samba, bossa

nova, pop and jazz i n his work. Especially when he sings i n
Portuguese, the listener can fully appreciate h i s musical
heritage. His compositions can also survive with their rich,
emotional , and melodic conrenr, with no need for the lyrics at
all. Each and every one of Ivan Lins compositions are able to
sing i ts own song, which was recenrly proven by Terence
Blanchard's last recording, "The Heart Speaks".
Ivan Lins writes sensitive songs to get his message over. His
perfect melodies, soft tones, and wonderfully built harmonies
fınd the best baritone voice i n Lins. The best support for the
i nfrastrucrure of these songs are the typical rhythms of the
Latin American music. He is an extremely creative musician,
singing like the common voice of the world.

Ivan Lins'in bütün
albümlerinde aynı
açık yüreklilikle
söylenmiş şarkılar
var.

Ivan Lins wrices
sensicive songs co
ger his message over.
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We are grateful to LA CASA DEL HABANO for their contribmiom.

(Ç CASAmHABANO�<)
....

PERSPECTIVA
COH I BA G ECESi 1 COHIBA NIGHT
Enrique Pla - davul drums
Carlos Emilio Mora/es - gitar guitar
]ose Miguel Melendez - timbal timbales
Mayra Carldad Va/des - vokal vocal
Basilio Marquez - trompet rumpet
]orge Reyes - bas bass
'Chucho' ]orge Va/des - gitar guitar
Roman Filliu - saksofon saxophone
Ade/ Gonzales - konga conga
]ulio Enrique Padron - trompet trumpet
Irving Michel/ Acco - saksofon saxophone
Yer Venue: Roxy
Tarih Date: 1 8. 07. 1 997
Saat Time: 23. 30
• Perspectiva I rakere'nin Chucho Valdes haricindeki
elemanlarından oluşmuştur.
• Perspectiva is formed by the members of Irakere accept
Ch\lcho Valdes.
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Katkılamu/an dolayı OYAK BANK'a te;ekkiir ederiz.
We are grateful to OYAK BANK for their rontrib11tions.

"LAT i N G ECESi" 1 "LATIN NIGHT"
ROY HARGROVE'S CRISOL, I RAKERE,
M I C H E L CAM I LO TRIO
Yer Venue: Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi Open-Air Thearre
Tarih Date: 1 9. 0 7. 1 99 7
Saat Time: 20. 00

C RI SOL
Roy Hargrove - trompet&fl ugelhorn rrumpet&flugelhorn
C hucho Valdes - piyano piano
David Sanchez - tenor ve soprano saksofon renor and soprano saxes
Frank Lacy - trombon rrombone
Julio Barreto - davul drums
"Changuito"Joe Luis Quintana timbals rimbales
"Anga" Miguel Diaz - konga congas
John Benitez - bas bass
Sherman Irby - alto saksofon ve flüt alro sax & flute
Ed Cherry - gitar guirar
-

ROY HARGROVE
• Down Beat Dergisi tarafından "mainstream cazın, çizgisi
en istikrarlı genç trompetçisi" seçi len Roy Hargrove,
yaptığı son Verve albümü Habana ile, Afro-Küban caz
geleneğini yeniden keşfediyor. Ocak 1 997'de ltalya'da
kaydedilen albüm, Afro-Küban caz sound'unun sıcak,
heyecanlı ve yepyeni bir versiyonu görünümünde. Çünkü
Hargrove, Dizzy G i l lespie ve Kenny Dcrham'dan sonra
Afro-Küban müziğinden ve ritimlerinden fazlasıyla
etki lenen trompet akımının en son temsilcisi.
Bu albümde Hargrove'a eşli k eden topluluk ise Amerikalı,
Kübalı ve Puerto Ricolu birbirinden değerli
müzisyenlerden oluşuyor: Amerika'dan Gary Bartz, Frank
Lacy ve Russell Malone; Puerto Rica'dan David Sanchez ve
John Benitez; ve Küba'dan ise; piyanoda efsanevi topluluk

Roy Hargrove'un
son grubu "Crisol",
Amerikalı, Kübalı ve
Puerto Ricolu
birbirinden degerli
müzisyenlerden
oluşuyor.

Roy Hargrove's last
band, "Crisol", is
composed of
American, Cuban
and Puerco Rican
musicians.
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"lrakere"nin kurucusu ve dahi çocuğu 'Chucho' Valdes,
konga davulda Miguel "Anga" Diaz, timbal lerde Jose Luis
"Changulto" Quintana ve akustik basta Jorge Reyes.

96 Şubat'ında 'Chucho' Yaldes'in Hargrove'u ve grubunu;
kendisinin de sanat yönetmeni olduğu 1 8.Havana Caz
Festivali'ne çağırması, Habana albümünün çıkış noktasını
oluşturuyor. Festival süresince Hargrove, Küba müziği ve
müzisyenleri ile her gece, onları çalışıyla büyüleyerek ve
kendisi de onlarla büyülenerek, müzisyenlerle güçlü bağlar
kuruyor ve ekliyor: "Bu insanlarla çalmak, her notanın,
çaldığın son notaymış gibi çalınması gerektiğini aniamamı
sağladı".
Dinleyeceğimiz topluluk; 'Habana' albümünün
kadrosundaki müzisyenlerden oluşuyor. Adı da ' Roy
Hargrove's Crisol'. Ispanyolca'da 'pota' anlamına gelen bu
sözcük, topluluğu çok iyi tanıml ıyor, çünkü bu potada
eriyecek çok şey var.
• Roy Hargrove, who has been declared "the young

trumpeter of mainserearn of accelerated development",

explores the Afro-Cuban jazz rradirion in " Habana", his laresr
Verve release. Recorded in Italy January 1 997, "Habana" is
an exciting update of the Afro-Cuban jazz sound, because
Hargrove is the laresr in the line of trumpeters influenced by
Afro-Cuban music and rhythms leading back through Kenny
Darham and Dizzy Gillespie.
Accompanying Hargrove on this album is a cast of American,
Cuban and Pueno Rican musicians: Gary Barrz, Frank Lacy
and Russell Malone from States; from Puerro Rico David
Sanchez and John Beni tez; and from Cuba, founder of the
legendary 'Irakere' Chucho Valdes on piano; Miguel "Anga"
Diaz on conga drums. Jose Luis "Changulro" Quinrana on
timbales; and Jorge Reyes on acousric bass.
The caralysr for " Habana" was Hargrove's February '96 trip
ro Cuba, when "Chucho" Valdes invitd Roy and his band
panicipate in the 1 8th Annual Havana Jazz Festival, of which
"Chucho" was the anistic direcror. During the festival,
Hargrove forged a srrong connection wirh Cuban music and
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musicians, sitring in wirh bands every night, dazzling rhem

and being dazzled in rerurn. "Playing with those guys made
me realize that every nore has to be played !ike ir's your last
one," declares Roy.
The band you will hear is named " Roy Hargrove's Crisol",
and includes the musicians from "Habana". The translation of
the Spanish work "crisol" is "crucible" or "melring pot" and
this meiring por is hor ! .

'CHUCHO' VALDES
• Küba'nın en saygın caz sanatçısı olan Jesus 'Chucho'
.
Valdes, 1 959 Devrimi son rası müziği ni kitlelere
ulaştıramadı çünkü devrim sonrası caz, resmi olarak
eleştiril iyordu. Bu durum 1 967'de devletin de onayladığı
bir topluluk olan Orquestra de M usice Moderna'nın
kuru lması ile değişti. Bundan üç yıl sonra ise Yaldes, 1 4
kişilik bir 'büyü k orkestra' olan I rakere'yi kurdu.
Topl ulukta ünlü altocu Paqu ito D' Rivera ile trompet
virtüözü Arturo Sandoval da yer alıyorlardı.
I rakere 1 978'de ABD'de Newport Caz Festivali'nde yaptığı
çıkış, topluluğa ertesi yıl Columbia plak şi rketi ile canlı
kaydedilen albüm olanağı sağladı ve albüm bir Grammy
kazandı.
Hayattaki misyonunun cazın köklerini, kölelerin Yen i
Dünya'ya getirdiği Afrika dinlerinde keşfetmek olduğunu
söyleyen Valdes, Afro-Küban kökleri öğrenmek için
Küba'da yaşamak gerektiğini savunuyor çünkü ona göre
dünyada müzikte bu ögelerin bulunabi leceği başka hiçbir
yer yok.
• Jesus "Chucho" Valdes, Cuba's most respecred l iving jazz
arrist, had to play his music privarely because jazz was

offıcially criricized in the Posr-Revolurionary Period. This
began to change in 1 967 with the formatian of the Orquestra
de Musica Moderna, a srare approved group. Three years
larer, Valdes formed Irakere, a 1 4 piece big band . The group
included the celebrared alto saxophonist Paquito D'Rivera
and trumpet virtuoso Arturo Sandoval.
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Irakere's 1 978 U. S. debut at the Newport Jazz Festival led to

a live Columbia recording the following year and rhe record
woo a Grammy.
Valdes, mentioning that his life m ission is exploring jazz's
roots in the Mrican religions slaves brought with them to the
New World, declares: "I need to be here in Cuba to learn
more about the Afro-Cuban roots, because there's no other
place in the world where I can get these elernems".

DAVID SAN C H EZ
• Pekçok genç sanatçının, tenor ve soprano
saksofoncusunun lanse edildiği bir devirde, David Sanchez
son yıl larda caz sah nesinde yer alan en heyecanlı genç
yeteneklerden biri olarak karşımıza çıkar.
Sanchez'in caza olan ilgisi henüz lise yıllarında ortaya çıktı
ve böylece o dönemlerde yerel gruplarda çalmaya başladı.
Liseden mezuniyetinden kısa bir süre sonra New York'a
taşındı ve 2 yı llığına Rutgers Üniversitesine başladı. Bu
süreç içinde özel olarak Ted Du n bar, John Purcell ve
Kenny Barran'la çalıştı.
David Sanchez'in yetenekleri kısa zamanda fark edildi ve
Eddie Palmieri, H i lton Ruiz, Daniel Ponce, Paquito
D'Rivera, ve Larry Ridley gibi sanatçılada beraber
çalışmaya başladı.
1 99 1 yılında, Dizzy Gillespie'nin Miriam Makeba ve Grammy
Ödüllü Birleşik Devletler Orkestrası ile yapacağı Avrupa ve
Ameri ka tu rnesine davet edildi. Sanchez ayrıca, Gillespie
ile daha küçük gruplar eşliğinde de çalıştı ve büyük ustanın
Ocak 1 992'de New York Blue Note'taki bir ay süren
tarihi Diamond Jübile'sine katı lması istenen müzisyen ler
arasındaydı. Ayrıca G i llespie'nin "l ive" kaydedilen 'To Bird
with Love" adlı çok eleştirilen parçası nda da yer aldı.
1 992'de Sanchez, müzik öğretmeni Slide Hampton
tarafından The Jazz Master'da çalmak üzere seçi ldi ve
on larla tura çıktı. Topluluğu n "Dedicated to Diz" adlı çıkış
albümlerinde önlerde yer aldı.
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Sanchez'in alışılmadık hünerlerinin farkına varılması onun 1 992

Philip Morris Superband tu runa konuk sanatçı olarak davet
edilmesini sağladı. Piyanist sanatçı Kenny Barran ve triosu ile
N isan 1 993' de New York'un efsanevi Viiiage Vanguard'ında
yaptığı çalışma eleştirmenler tarafından çok methedildi.
David Sanchez kendi grubu ile 3 kayıt yaptı. The Departure,
Sketches of Dreams ve en yeni olarak da Street Scenes.
Bu kayıtların tümü farklı eleştirmenlerin takdirini kazand ı .
'

David Sanchez'in yeteneği, kişisel karizması onu hiç
şüphesiz ileriki yıllarda cazın devleri arasına sokacaktır.
• In an era that has produced an i mpressive group of young
artisrs, renor and saxophonist David Sanchez stands om as

one of the most exciting young talenrs ro emerge on the jazz
scene in recenr years.
David Sanchez became inceresred in jazz and joined some
local bands while stili in high school. Shorrly after his
graduation from high school he moved ro New York and
attended Rurgers University for two years. During this
period, he also studied privarely with Ted Dunbar, John
Purcell and Kenny Barron.
Sanchez's talems were quickly recognized and he began
performing with such arrists as Eddie Palmieri, Hilton Ruiz,
Daniel Ponce, Paquiro D'Rivera and Larry Ridley.
In 1 99 1 , he was invited ro join Dizzy Gillespie for his
European and United States tours with Miriam Makeba and
the Grammy Award-Winning United Nation Orchestra.
Sanchez also performed with Dizzy Gillespie in sınaller group
settings, and was among those musicians invited to
parricipate in the Grand Master's triumphanr and hisroric
monrh-long Diamond J ubilee celebration at New Yorks's
Blue Nore in January, 1 992 . David Sanchez was also featured
on Gillespie's critically acclaimed live recording from the
club, "To Bird With Love".
I n 1 992, Sanchez was selected by musical director Slide
Hampron ro perform w ith Jazz Masters, the all-star ensemble
which presenred the tribute concerts in honor of Dizzy
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Gillespie's Diamond Jubilee Year celebrations. He tours with

the Jazz Masters, and stood out on the ensemble's recent
debut recording "Dedicated to Diz".
Recognition of Sanchez's uncommon talents led to his
invitation to join the 1 992 Philip Morris Superband Tour as
a feature 'arrist. His performances as a guest with pianist
Kenny Barron and his trio at New York's legendary Village
Vanguard in April, 1 993 was lauded by critics.
Davis Sanchez has since released 3 recordi ngs with his own
group. "The Departure", "Sketches of Dreams" and most
recently "Street Scenes" , all of which have received virtually
unamimous critica! acclaim.
David Sanchez's ralent and personal charisma will assuredly
place him among the giants of jazz in the coming years.

JULIO BARRETO
• Henüz okurken bile, Julio Barreto Kiki Corona,
Roberto Poveda gibi değişik Kübalı müzik topluluklarında
davul çalıyordu. Aynı zamanda Carlos Pulg
yönetmenliğinde Babel, Jose Carlos Acosta ve Cause ile
birlikte birçok uluslararası festivalde caz çalıyordu.
Çalışmalarından sonra Julio Barreto popüler müzik
söyleyen Kübalı şarkıcılarla sahnelerde ve festivallerde
çalmaya başladı. Gonzalo Rubalcaba'nın grubuna
katı lmadan önce Julio Barreto bir yıl boyunca Omar
Hernandez yönetimindeki "Cuarto Espacio" adlı grupta
çaldı. 6 yıldan bu yana Julio Barreto ve Gonzalo Rubalcaba
Trio ve Quartet'leriyle çok başarıl ı bir biçimde tüm
dünyayı dolaşmaktadı rlar.
• While he was studying , Julio Barreto was playing drums
i n different cuban music groups like Kiki Corona and

Roberto Poveda. At the same time he also played jazz at
many national festivals with Babel, directed by Carlos Pulg,
and Cause, directed by Jose Carlos Acosta.
After his studies, ] ulio Barreto played w ith var i ous famous
singers of Cuban popular music at theatres and festivals.
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January 1 99 1 , h e played for one year wirh the group "Cuarro
Espacio" direcred by Omar Hernandez.
Since more rhan six years now, Julio Barreto and Gonzalo
Rubalcaba have been travelling successfully all around the
world in Trio and Quarrer.

JOHN BENITEZ
• Bascı, besteci ve düzenlemeci Porta Rica'lu John
Benitez çok erken yaşlarda müzik çalışmalarına başladı.
1 3 yaşında elektrik basla gospel çalarak genç müzisyenler
arasında dikkati çekti. 1 8 yaşındayken John Latin Pop Diva,
Lucesita Benitez, Papo Vasquez, Batacumbele ve Lalo
Rodriquez gibi tanınmış sanatçılada çalışıyordu. New
York'a taşındığından beri John'un bastaki artistiği çok
revaçta olup çalışmaları, Eddie Palmieri, Wynton Marsalis,
Willy Colon, M ichel Cami lo, Bobby Watson, George
Coleman, Hi lton Ruiz, Billy Harper ve Dave Valentin gibi
sanatçı lada devam etmektedir.
John, David Sanchez Quintet' le turlara devam etmektedir.
Born i n Puerto Rico bassisr, composer, arranger John Benirez
began to study music at an early age. At age 1 3 he began
playing gospel music on elecrric bass gaining recognirion by
jazz musicians as a young virruose. By the age of 1 8 John was
performing wirh well known enrerrainers like Latin John
Latin Pop Diva, Lucesira Beni rez, Papo Vasquez,
Baracumbele and Lalo Rodriquez. Since moving to New York
John's arrisrry on bass is much demand and he conrinues to
perform wirh anisrs such as Eddie Palmieri, Wynron
Marsalis, Willy Colon, Michel Camilo, Bobby Warson,
George Coleman, Hilton Ruiz, Billy Harper and Dave
Valemin .
John continues t o tour exrensively w i r h the David Sanchez
Quinrer.
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M I C H E L CAM I LO 1 TRIO

Michel Cami/o - piyano piano
James Genus - bas bass
Mark Walker - davul drums
• Dominik Cumhuriyeti doğumlu M ichel Camilo hiç
şüphesiz Karayipler'den müzik dünyasına çıkan sanatçı ların
en önemlilerinden biri. En yavaş parçaları bile bir enerji
yumağına dönüştüren tezcanl ı stiliyle dinleyicilerin
duygularını kabartmayı başarabiliyor.
M üziğe klasik eğitimle başlayan M ichel Camilo onaltı
yaşında Santa Domingo Ulusal Senfoni Orkestrası'nın en
genç üyesi olmuş. Bir piyanist olarak orkestranın ritim
bölümünde görevli olduğundan hem timpani, hem davul
hem de piyano çalmış.
"Müziğimin ve piyano stilimin vurmal ı bir h isse sahip
olması aslında bu yüzden" diyor Cami lo. "I nsanlar
çoğunlukla bunun Latin kökenli biri olmamdan
kaynaklandığını düşünürler. Bu doğru değil. Senfoni
orkestrasının arkasında timpani çalarken müziğe büyük
seslerle katı lmanın geti rdiği bir alışkan lık daha çok. Bu
yüzden davulcular genel likle müziklerimi çalmaktan
hoşlanırlar". Caza yönelik i lgisi radyoda Art Tatum'u
dinlemesiyle başlıyor. Radyoya i lgisi o zamandan beri hiç
azalmamış. Adaya konuk olarak gelen birçok müzisyenin
önerisine karşın yoğun programı Camilc'yu New York'a
gitmekten alıkoymuş.
" 1 96S'te Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin adayı işgal iyle
devrimi yaşadık. O zamanlar ABD'ye karşı devam eden bir
soğu kluk vardı. Yine de adadaki ilk bi rkaç caz konserini
yapmıştık".
Ancak cazın büyüsü her şeyin üstüne çıkıyor ve bir süre
son ra, 1 979'da eşiyle birlikte New York'a giderek caz
dünyasının kapısını aralıyor Camilo. Kısa sürede de caz
müzisyenlerinin aradığı isimlerden biri oluyor. lık çıkışı Bob
Fosse'un bir müzikalinde aldığı işle gerçekleşiyor. Oyuncuların
provalarında eşlikçi olarak çal maya başlıyor Camilo.
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Paquito D'Rivera'ni n grubuyla çalmaya başlayan piyanist
aynı zamanda French Toast adında bir gruba da katıl ıyor.
Bu grup dağıl ınca kendi adıyla bir altıl ı kuruyor. Saksafonda

Chris Hunter, trompette Lew Soloff, basta Anthony
Jackson, davulda Dave Weckl ve vurmalılarda Sammy
Figueroa. Ancak bir türlü plak şi rketlerinin i lgisini
çekem iyorlar.
"Şirketler bizim müziğimizin yal nızca bir bölümünü
oluşturan saf mainstream çalışmalar arıyorlardı".
Müzisyen çevresinden oluşan dinleyicilerine Japon bir plak
şirketi yetkilisi de katıl ınca bu tanışıklıktan sonra "Why
Not?" ve "Michel Camilo in Trio" adıyla iki albüm
doğuyor. Albümler Avrupa ve Japonya'da orta karar satış
rakamlarına ulaşıyor.
Daha sonra yine bu grubun izleyicilerinden olan Tania
Maria Carnegie Hal l'daki konserinin açılış grubu olarak
çalması için Cami la'ya öneri götü rüyor, ancak sahneye
üçlü olarak çıkmasını şart koşuyor.
"O dönemde nefesiiierin çok fazla gerisinde kaldığıma dair
eleşti riler alıyordum" d iye açıklıyor Camilo. Konser yankı
uyandırıyor ve müzisyenin çıkışı da başlamış oluyor. M ichel
Camila'ya göre cazın içinde bulunduğu bir kısır döngü var.
"Caz hep ağır olmak zorundaymış gibi algılanıyor. N iye? Bu
müzik özgürlüğün müziğidir. Içinizdekini tutmayın, dışavurun.
Akustik çalıyorsanız popüler olmamalıymışsınız anlayışı hakim.
I nanın bana, ciddi bir müzisyen olarak akustik müziğin daha
fazla enerj iye ihtiyacı olduğunu söylemeliyim".
Camilo dinleyiciye iyi vakit geçirten bir müziğin derinl iği
olmadığı düşüncesine karşı; o yalnızca neşesini izleyicisiyle
paylaşmak istiyor.
• One of the most ralenred musicians out of the Caribbean,
Michel Camila was born in Sanra Domingo, Daminican

Republic. He is well-known for his never-ending energy that
can even capture a slow piece.
Michel Cami lo s tarred classical piano studies at an early age
and when sixreen, he became the youngesr member of the

Camilc dinleyiciye
iyi vakit geçirten bir
müzigin derinligi
olmadrgr
düşüncesine karşı;
o yalnızca neşesini
izleyicisiyle
paylaşmak istiyor.

Camila cercainly
rejeccs che idea that
if che audience has a
good ci me, che
music is nar deep
enough. He simply
believes rhar he's a
happy person and
likes sharing that
wirh lisreners.
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Narional Symphony of Sanra Domingo. As a pianist, he was
offıcially a pan of the rhythm secrion, splitting his time
berween the keyboard , timpani and drums.
"That is why my music is so percussive. People generally

rhink that it comes from my Latin blood. That's not rrue. Ir

comes from classical background, hearing big sounds and
responding from the percussion secrion. That is also why
drummers generally enjoy playing my music".

Camilo's inreresr in jazz srarred wirh hearing An Taruro on
the radio. He admirs rhar he's been married ro the radio ever
since. Alrhough he became more involved in jazz in rime,
borh through his own studies and his inreracrion wirh guesr
musicians who appeared on rhe isiand once in a while, he did
not think of leaving his country, mainly due ro an intense
workload in the symphony.
Afrer marrying his wife Sandra, however, he decided ro leave
for New York Ciry in 1 979. By word of mourh, he soon
became popular wirh the musicians ' .
The fırsr break came when h e auditioned for a rhearer j o b on
Broadway for Bob Fosse's "Dancing". Camilo landed rhe
posirion of undersrudy. Responsi bili ries included rehersing
daneers all afrernoon, laboriously pounding out the same rune
hundreds of times a day.
Then came a renrarive renure as a band member and sideman.
He worked fı rsr a as a keyboardist with Paquiro D'Rivera's
band. Camilo also simultaneously joined an unsigned outfıt
called French Toast, featuring French horn player Peter
Gordon, bassist Anthony Jackson and a parade of drummers.
After French Toast crumbled, Camilo formed the Michel
Cam ilo Sexret with English saxman Chris Hunter, trumpeter
Lew Soloff, bassist Anthony Jackson, Dave Week! on drums
and Sammy Figueora on percussion and congas. The labels
weren 't biting .
"One hor band, big following, b u t the labels wouldn't take a
change. American companies wanted pure mainstream, which
was only a pan of our sound " .

----,-
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Camilo's sexret gathered a following of most!y musicians.

Fans included a Japanese label executive who eventually
signed the band and released two albums entitled "Why No ?"
and "Michel Camilo in Trio". Both sold moderately in Europe
and Japan.
Another fan was Tania Maria, who was putring on a concerr
at Carnegie Hall . lt was Maria who insisted that Cami lo open
her show, but with one hitch. He must perform "in trio".
"She said she wamed to hear more piano. During those days
critics sametimes accused me of h id ing behind the horns. The
show was a big success".
Camilo believes that jazz is in a vicious cycle:
"Jazz has to be only cool. Why? lt's freedom music, liberty
music. Put it all out, don't hold back. The fırst rule I broke
was w ith my attitude of going acoustic. If you're acoustic,
you're not supposed to be popular. Believe me, I am a serious
artist, but today we need mo re energy from acoustic music" .
Camilo certainly rejects the idea that if the audience has a
good time, the music is not deep enough. He simply believes
that he's a happy person and likes sharing that with listeners.
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I RAKERE

Chucho Va/des - piyano piano
Enrique Pla - davul drums
Carlos Emillio Morafes gitar guirar
]ose Miguel Melendez - dümbelek rimbales
Mayra Carldad Va/des vokal vocal
Basilio Marquez - trompet rrumpet
]orge Reyes - bas bass
]orge Valdez (Chicoy) - gitar guirar
Roman F illiu saksofon saxophone
Ade/ Gozalez - konga conga
]ulio Enrique Padron - trompet rrumper
Irving Michel/ Acco - saksofon saxophone
Antonio Benitez - konuşmacı soundperson
Angel Gomez - sunucu represenrarive
-

-

-

IRAKERE
• Afro-cuban müziğin en önemli temsilci lerinden biri
l rakere. Grubun adı, Yoruba efsanelerine göre "orman"
anlamına geliyor. Efsane bu ya, ormanlarda davu lların
haberleşme için kullan ıldığı zamanlarda en güçlü davulcuya
I rakere denirmiş. Grubun çekirdeği olan Chuco Yaldes'in
aktardı klarına bakı lırsa, davul ları çokça kullanan grup bu
kökleri kurmak için bu adı almış.
Devrim sonrasında Küba'da kurulan en önemli gruplardan
biri olan l rakere, Küba usulü caza da yeni bir tanım
getiriyor. Karmaşık şarkılar, senfonik parçalar ve kullandıkları
enstrümanlarla, kendine özgü bir sesin sahibi bu grup ...
l rakere, 1 973'te daha önce Orquesta Cubana de Musica
Moderna'da ve başka gruplarda çalan trompetçi Arturo
Sandoval ve Jorge Yarona, piyanist Chucho Yaldes, gitarist
Carlos Emilio, Oscar Val des, saksofoncu Carlos Averoff ve
Paquito D' Rivera tarafından kuruldu. D'Rivera ve
Sandoval'ın ardarda ayrılmasından sonra da varlığını
sürdüren grup, varlığını aynı temayla sürdü rüyor. G rup,
Bebop armonisini Afro-Cuban ritimlerle ve klasik müzik
öğeleriyle birleştirerek Küba cazını temsil ediyor.

238 .------.• As a represenrative of Afro-Cuban music, Irakere inherits
its name from a Yoruba legend. It means "forest" . When

people used drums ro communicate through the forest, the
strongest drummer was called " I rakere". As accounred by
Chuco Valdes, the musician who forms the core of the group,
the way drums are used by I rakere has led ro this name.
Irakere is the most significanr post-revolurionary band i n
Cuba. The group redefines Cuban jazz with i ts complex
songs, symphonic composi tions and all the insrrumenrs used.
The result is a sound which is perfectly theirs.
The group was brought rogether by the pianist Chuco
Valdes, the trumpeters Arturo Sandoval and Jorge Varona,
saxophonists Paquito D'Rivera and Carlos Averoff, guitarist
Carlos Emilio, the singer and percussionist Oscar Valdes. At
that time, these musicians were playing i n the Orquesta
Cubana de Musica Moderna and other groups. D'Rivera and
Sandoval left one after the other; however, the group
conrinued ro exist.
Irakere blends harmonies i n bebop with Afro-Cuban rhythms
and classical elemenrs to come up with a unique Cuban jazz
so und.

Chucho Valdes
Küba müzijtinin en
büyük ustasıdır.

Chucho Valdes is rhe
greacesc mascer of he
Cuban music.

i Ç i NDEKiLER
CONTENTS
Legends

Legends

'97
'97 S2

Mam11 Miller S2
E ric Claptoll S 6

}oe Sample 6 1

David Sa11/wrn 6 2

Aydın Esen Üçlüsü

Aydın Esen Trio 1 80
Massive Attack 1 84
Fazıl Say 1 89
Sanlıkol Grup

Sanlıkol Group 1 92

Steve Gadd 63

Hümeyra 1 96

The Mahoganny Brass Band 6S

Acid Trippin Konuk Sanatçı: Erkan Oguz

Elvin Jones Dörtlüsü

Acid Trippin Featuring: Erkan Oğuz 1 98

El vi n Jones Quartec 69

All Star Band

Elilinjones 69
Wynton Marsa/is 7 4
Ernest Ranglin Dörtlüsü

Ernesc Ranglin Quartet 76, 9 4
Jacky Terrasson Üçlüsü

Jacky Terrasson Trio 78
Joe Lovano "Sinatra Project" 82
Radio Tarifa 90
Jan Garbarek 9 S
TRT I stanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası

1.

Demirer

İrhan ErJahin

20S

Kerem Görseti 206

Volkan Hiirstt�er 208

Ca11 Koz/u 208

Jazz Crusaders & Patti Austin 2 1 O
Paui Amtiu 2 1 4

Ivan Lins Group 2 1 7
Perspectiva
Cohiba Gecesi

B-Sharp Dörtlüsü

Perspecriva

B- harp Quanec 1 07

Cohiba Nighc 221

Fleurine Plus Five l l 1

Latin Gecesi

Goran Bregovic Dügün ve Cenaze Müzigi Orkestrası

Latin Nighc 224

Goran Bregovic 1 l l

Ro)' Hargrove 224

Dino Saluzzi Üçlüsü

Chucho Va/des 227

Di no Saluzzi Quarrec 1 1 8

Crisol 224

David Sanchez 228

Marc}ohmo11 1 20

julio Barreto 210

jose Maria Saluzzi 1 20

John Bmitez 23 1'

Night Ark

Konuk Sanatçılar: Elefteria Arvenitaki & Sezen Aksu

Nighc Ark

Feacuring: Elefceria Arvenicaki & Sezen Aksu 1 22
Diana Krali Ü çlüsü

Diana Krali Trio 1 26
Groove Collective 1 34
Cesaria Evora l lS

Güher & Süher Pekinel ve Jacques Loussier Üçlüsü

Güher & Süher Pekinel and Jacques Loussier Trio 1 4 1

Jacques LouJiier 1 46
Kronos Dörtlüsü

Kronos Quarret I Sl
Nicholas Payton Dörtlüsü

Nicholas Payton Quarrec 1 62
Joshua Redman Beşiisi

Joshua Redman Quincec 1 7 1

Erşahin

lmer Demirer 204

Turkish Radio & Television Big Band 1 Ol

Goran Bregovic Wedding & Funeral Band l l l

/ 1.

V.Hürsever 1 C. Kozlu 204

Michel Camilo Trio 212
Irakere 237

1 K.

Görsev 1

F ESTiVAL

KATALOGU

FESTIVAL CATALOGUE
Baskıya Hazırlayan
Ediror

ZÜHAL FOCAN
Editör Yardımcıları
Assiseant Editor

LALE KUYUCU
TUNCEL G Ü LSOY
SERDAR KARABATI
SUNA SUNER
Festival Afişi Festival Foster
YEŞIM DEMIR
Grafik Tasarım
Graphic Design

BÜLENT ERKMEN
Grafik Uygulama
Art Work

OSMAN TÜLÜ (TIPOGRAF)
Baskı ve Cilt
Pri nting

OFSET YAPIMEVI

*

4· Uluslararası Istanbul Caz Festivali
için hazırlanan bu katalog,

Fatih Iş Merkezi, Harmanyolu Sokağı 2
Meddiyeköy 80JOO Istanbul adresindeki,
(0212) 275 99 So telefon ve (0212) 288 20 25 faks numaralı
0FSET FILMCILIK VE MATBAACI L I K SAN. VE Tic.
tarafından basılmıştır.

Temmuz 1997, Istanbul

AŞ

