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JAZZ FESTIVAL

JULY 7-18 TEMMUZ 1Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
S. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu,
Kültür Bakanlıj!ı ve Turizm BakanlıJıı'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Acts
would !ike ro thank the Promotion Fund of the
Turkish Prime Ministry, the Ministry of
Culru.re and the Ministry of Tourism
whose genetous cootributions have made the
5th International İstanbul Jazz Festival possible.

Uluslararası Istanbul Caz Festivali,
Avrupa Caz Festivalleri Birlij!i üyesidir.
The International İstanbul Jazz Festival
is a member of the European Jazz Festivals Association.

Programda degişiklik hakkı saklıdır.
The International İstanbul Jazz Festival retaios the rigbt ro
make alteratioos ro the programme.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı
The 7 5<h Anniversary of the Republic of Turkey

M

illi ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri,

söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki
kurallarına göre işiemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli
musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.

I

t is essencial co ucilise che laresc musical crends co creac che ideas,
expressions and statements that reveal che nation's highest

sencimencs and conviccions. Only chen can Turkish national music
develop and cake ies place in che universal world of music.

iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
Sanatla 2 6 Yıl

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok
kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan
ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir
benzerinin, Istanbul'da da yapılmasını düşleyen
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın önderliginde, 1973 yılında
kuruldu. ilk Istanbul Festivali, Cumhuriyetin SO.
yılının kutlandıgı 1973 yılında, IS Haziran 1S Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile
birlikte çe�itli ulusların degişik sanat dallarındaki
yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra
programında seminer ve konferansiara da yer verdi.
Istanbul Festivali 1977 yılında Avrupa Festivalleri
Birligi Üyeligi'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali 25 yılda La Scala Filarmoni'den (Muti)
New York Filarmoni (Mehta & Masur) ve
Concertgebouw Kraliyer Orkestrası'na (Sawallisch);
Orpheus Oda Orkestrası'ndan lskoç Oda
Orkestrası'na (Mackerras & Hickox); Hilliard
Toplulugu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'ne;
Aldo Ciccolini'den lvo Pogorelich'e; Yehudi
Menuhin'den ltzhak Perlman'a; julian Lloyd
Webber'den Mischa Maisky'e; Narciso Yepes'ten
Christopher Parkening'e; Leyla Gencer'den
Montserrat Caballe'ye; Bolşoy Balesi'nden Amerikan
Bale Tiyatrosu'na dünyanın en önemli sanatçı ve
topluluklarını Istanbul'da konuk etti.
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali
programında yer alan film gösterileri 1984'ten
başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenlige
dönüştü ve Uluslararası Istanbul Film Festivali adını
aldı. 1985'te Festival programında, ilk kez biri
uluslararası Altın Lale ödülü, digeri ulusal olmak
üzere iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1989 yılı
başında, FIAPF (Federation lnternationale des
Producteurs de Films/Uiuslararası Film Yapımcıları
Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu,
Yarı�malı Festival" olarak tanındı. 1996 yılından
şimdiye dek Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo
Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude Sautet,

janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig,
Theodarus Terzopoulos, Heiner Göebbels, Andre
Willms, lan Holm, Diana Rigg, Alla Demidava gibi
sanatçıları konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1997
yılından başlayarak "Onur" ödülü verilmeye başlandı.
Tiyatro Festivali'nin ödüllerini Giorgio Strehler,
Yıldız Kenter, Yuri Lyubimov ve Melih Cevdet
Anday aldılar.
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul
Festivali programlarının bir bölümü olarak
düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çe�itli ulusal ve
uluslararası sergilere 1987 yılında son verildi ve bu
tarihten itibaren çagdaş sanattaki son akımların
sergilendigi Istanbul Bienali düzenlenmeye başlandı.
1989'da, genel koordinatörlügünü Beral Madra'nın
Ustlendigi 2. Bienal'in teması "Geleneksel
Mekanlarda Çagdaş Sanat"tı. 1992'de gerçekleştirilen
3. Uluslararası Istanbul Bienali'nin yönetmeni Vasıf
Kortun ise sergiyi "Kültürel Farklılıklar" teması
altında topladı. Küratörlügünü Rene Black'un
üstlendigi 4. Uluslararası Istanbul Bienali'nin teması
ORIENT/ATION olarak saptandı ve Bienal'e S I
ülkeden 123 sanatçı katıldı. 1997 yılında düzenlenen
S. Uluslararası Istanbul Bienali'nin küratörü Rosa
Martinez'in teması ise "Yaşam, Güzellik,
Çeviriler/Aktarımlar Ve Diger Güçlükler Üstüne"
idi. Bu Bienal'de Istanbul 4S ülkeden 86 sanatçıya
evsahipligi yaptı.
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm caz
müzigine ayrılmı�tı.1994'ten itibaren ayrı bir �enlik
olarak düzenlenen Uluslararası Caz Festivali, o
günden bu yana, Keith Jarrett'den Jan Garbarek'e;
Manhattan Transfer'den Wynton Marsalis'e; Dizzy
Gillespie'den Modern jazz Quartet'e, caz dünyasının
önde gelen isimlerini cazseverlerle buluşturuyor.
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra
programını klasik müzik, bale, opera ve geleneksel
müzik dallarında yogunlaştıran Uluslararası Istanbul
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali
olarak degi�tirildi.

Elia Kazan, Peter Greenaway, lstvan Szabo,
Muhterem Nur, Faruk Kenç ve Bertrand Blier gibi
yerli ve yabancı ünlü sinema ustalarına ve
sanatçılarına "Yaşamboyu Başarı" ve "Onur" ödülleri
verilmeye başlandı.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diger
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1989 yılında Mayıs
ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro
Festivaline dönüştü. Bugüne degin çeşitli Türk

1997 yılında kuruluşunun 2S. yılını kutlayan Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı, her yıl Nisan ayında
Uluslararası Istanbul Film Festivali'ni, Mayıs'ta
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ni, Haziran
Temmuz aylarında Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul Caz

topluluklarının yanısıra Piccolo Teatro di Milano,
Attis Theatre, Beriiner Ensemble, Centre
Dramatique National D'Orleans, Royal National
Theatre gibi dünyanın önde gelen tiyatro
topluluklarını ve Robert Wilson, Yuri Lubimov,

kültür merkezi kazandırmak için başlattıgı
çalışmalar sonucunda, gelecegin Istanbul'unun en
seçkin sanat, kültür ve kongre kompleksini
oluşturacak "Millenium Projesi" 2000 yılında
hizmete girecek.

Festivali'ni ve her iki yılda bir Ekim-Kasım aylarında
Uluslararası Istanbul Bienali'ni düzenliyor.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın lstanbul'a bir
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The istanbul Foundation for Culwre and Arts was

Braunschweig, Thedorus Terzopoulos, Heiner

founded in 1973 under the Icadership of Dr. Nejat F.

Göebbels, Andre Willms, lan Holm, Diana Rigg,

Eczacıbaşı, who had conceived che idea of a festival of

Alla Demidova co name a few. Beginning from l 997

che arts, similar co those held annually ar cercain times

··Honorary Awards· began to be presenced and Giorgio

of the year in a number of European cities, to be held in

Screhler, Yıldız Kenter, Yuri Lyubimov, and Melih

Istanbul. Thus, the 1st Istanbul Fesriva! was held from

Cevdet Anday were awarded since rhen.

15 June to I 5 July 1973, on che 50ch anniversary of

In 1987 the various national and international

rhe foundation of the Republic of Turkey.

exhibirions devared ro che laresr trends in

From ies fırsc inceprion che İstanbul Festival has aimed

conremporary art were disconrinued and che 1sr

ar including in ies programmes che fınesc examples of

İstanbul Biennial was held. The concepc of the 2nd

artisric creaciviry in all diciplines of art from borh

lnrernarional istanbul Biennial in 1989, coordjnared by

Turkey and abro.:ıd, as well as seminars, conferences and

Beral Madra was ··concemporary Are in Tradicional

leccures. The Istanbul Festival was accredirred as a

Spaces". The cheme of the 3rd lncernacional İstanbul

member of European Fesrivals Associacion. In 25 years,

Biennial in 1992 was "Produccion of Culrural

che Festival has hosred world renowned anisrs &

Difference" under the directian of Vasıf Korrun.

groups from La Scala Philharmonic (Muci), New York

The cheme of che 4rh lnrernarional İstanbul Biennial

Philharmonic (Mehta & Masur) co Royal

curated by Rene Block was üRIENT/ATiüN and

Concerrgebouw Ürehescra (Sawallisch); from ürpheus

abour 123 arrisrs form 51 counrries exhibited rheir

Chamber ürehescra (Kremer) co Scorcish Chamber

works. The 1997 Biennial's curaror, Rosa Marrinez

ürehescra (Mackerras & Hickox); from Tokyo String

chose che rheme as "On Life, Beaury, Translation &

Quarrer co Hilliard Ensemble; from Aldo Ciccolini ro

Other Difficulries" and che 5rh International istanbul

lvo Pogorelich; from Yehudi Menuhin co ltıhak

Biennial hasred 86 anisrs from 45 counrries.

Per! man; from Julian Lloyd Webber to Mischa Maisky;

Beginning from 1986, a special seetion was dedicaced

from N areiso Yepes to Christopher Parkening; from

co jazz wirbin che lncernational İstanbul FestivaL

Leyla Gencer to Moncserrat Caballe; from Bolshoi

From 1994 onwards the event began to be organised as

Ballee co American Ballee Theacre.

a separate activiry. Since then rhe lnrernarional

From 1984 onwards film screenings included in the

İstanbul jazz Festival hasred many masters of jazz,

International İstanbul Festival programmes began to be

from Keich Jarren ro Jan Garbarek; from Manhattan

organİsed as a separate activiry in April. In 1985, two

Transfer to Wynton Marsalis; from Dizzy Gillespie ro

competitive seccions, one national and one

Modern Jazz Quarcec.

international (Golden Tulip), were included in che

With the announcemenr of a separare Jazz Festival, the

International İstanbul Film Festival Programme. In

name of che International İstanbul Festival was

1989, it was officially recognised by FIAPF (Federation

changed ro lnrernarional İstanbul Music Festival which

lnternarionale Associarions des Producteuts de Films)

carries on ies acriviries as a specialised summer festival

as a ';Competitive, Specialised Festival". Beginning

of classical music, baller, opera and cradirionaJ music.

from 1996 "Liferime Achievement" and ';Honorary"

The İstanbul Foundation for Culrure and Ares which

Awards began to be presenced to local and

celebraced 25ch year of ies escablishmenc in 1997,

international cineasres, accors and acrresses such as

aeganises the International İstanbul Film Festival in

Robere Wise, Türkan Şoray, Gillo Poncecorvo,

April, the lnrernational İstanbul Theane Festival in

Michelangelo Anronioni, Claude Saurer, Elia Kazan,

May, the Inrernarional İstanbul Music Festival in

Peter Greenaway, lsrzvan Szabo, Muhrerem Nur, Faruk

June-July, che lnrernarional İstanbul Jazz Festival in

Kenç, and Bertrand Blier, to name a few.

July and the Inrernarional İstanbul Biennial in che

The thearrical concriburion, which had originally

autumn every rwo years.

formed one branch of the International İstanbul

The "Millenium Project" iniciaecd by rhe İstanbul

Festival, was re-organised in 1989 as a third regular

Foundation for Culrure and Ares will furnish İstanbul

acriviry of che İstanbul Foundation for Culrure and

wirh a presrigous art, culrure and congress venue in the

Ares. The International İstanbul Theane Festival is

year 2000.

held in May, wirh a programme comprising che fınest
examples of the works of boch foreign and Turkish
cheane companies. The Theacre Festival hasred world
renowned groups, companies and directors including
Piccolo Tearro Di Milano, Artis Thearre, Beriiner
Ensemble, Cenrre Dramarique National D'Orleans,
Royal National Theacre, Robert Wilson,
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TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 5. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin gerçekle�mesine katkıda
bulunan tüm Bakanlık, kurum ve ki�ilere te�ekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs would !ike ro rhank the following Minisrries,
insrirurions, companies and individuals for the generous supporr they have given rhe 5rh International
İsranbul Jazz Festival.
Sayın Istemihan Talay. KOltUr Bakanı
Sayın !smail Cem, OıJi�led Bakanı
Sayın lbrahim GOrdal. Turizm Bakanı
Başbakanlık Dış Tanıtım BaşmUJavirlili
Devlet Hava Meydanlan I ş letmesi Başkaniılı
Dışişleri Bakanhgı KUltUr Işleri Genel MOdOrlogo
Dışişleri BakanlıJı Yurtdışı Tanıtım Genel MOdOriOJ:O
GOmrl.ikler Genel MOdOriOgu
KOltUr Bakanhgı MOscqarhgı
KOltUr BakanhJı Müşte�r Yardımcılıklan
KOltür Bak.anhtı Anıdar ve MUzeler Genel MOdOrlüA:O
KOltUr Bakanlıgı KOltUr Merkezleri Daire Batkaniılı
T.C. TBMM Milli Saraylar Daire Başkanhgı
TOrk Hava Yollan Genel MUdUrlUIU (Yusu(lloloyırh)
TOrkiye Elektrik Kurumu
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Modorlogo
Istanbul Valiiili
Istanbul BOyOiqehir Belediye Ba�kanhlı
Istanbul BUyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire �kanlılı
Beşi� Belediye Başkaniılı
Beyoglu Belediye Bajkanlıgı
Şi�li Belediye Ba.ıkanlı&ı
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Yeşim Demir
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
S. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Kurumsal Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs
would !ike ro thank the
Corporate Sponsors whose
generous conrributions have made the
5th International İstanbul Jazz Festival possible.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
S. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
Festival Spansoru'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Ares
would like ro thank the Festival Spansor
whose generous conrriburion has made the
5th International İstanbul Jazz Festival possible .
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GARANTI

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
5. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleştirilmesine katkılarıyla
en büyük desteği veren aşağıdaki kurumlara
özellikle teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to express its special thanks to the
following institutions and companies for the
important contribution they have made to the
5th International İstanbul Jazz Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
S. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde destek
saglayan Gösteri Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arts
would !ike to thank its Performance Spansors
for the important conrribution they have made to the
5th International İstanbul Jazz Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 998 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne
destek olan basın kuruluşlarına
teşekkür eder.
The İsranbul Foundarion for Culrure and Arrs
would !ike ro rhank irs
Press Spansors for providing
complimentary announcements of
rhe 1998 İsranbul Fesrivals.

Cumhuriyet

�Milliyet

YENİYüZYil

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 998 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arrs
would like ro thank its
Television Spansors for providing
complimenrary announcemenrs of
the 1998 İstanbul Festivals.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 998 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank
the fallawing radio stations for providing
free air time for the announcements of the

1998 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO

NUMBER ONE FM

RADYO D

RADYO FOREKS

istanbul Festivalleri
internet'te
1 nternet http://www.istfest.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 Kü ltü r ve Sanat Vakfı
Internet sayfalarını hazırlayan NETWISE'a ve
saıladııı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs
would like ro rhank
NETWISE as the Web Page designer and
SUPERONLINE as the Internet Service Provider.

Koçbank, gö'revinin sadece mükemmel bankacılık hizmetleri
sunmak değil, kültür ve sanata destek vererek
toplumun aydınlanmasına katkıda bulunmak olduğuna inanıyor.
1998'de Uluslararası !stanbul Müzik Festivali, Film Festivali,
Tiyatro Festivali, Caz Festivali Kurumsal Spansoru olmaktan gururluyuz.
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5. ULUSLARARASI iSTANBUL CAZ F'EBTiVALi'NiN

KURUMSAL BPDNBDRLAAINDAN
BiRi OLMAKTAN ONUR

Uygarlığın
Ortal< Umutları
Dünyanın Her Yerınde
Aynı Dille Yazılıyor.

Müzik, tüm sanat dalları gibi, insanların yaşam kalitesini geliştirir,
ortak umutları dile getirir.
Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı
bir yaşam felsefesi kabul eden Renault,
İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olarak
müzik sanatına da destek veriyor.

@

RENAULT

Gönderi/erinizi dünyanın dört bir yanma, yı/m her günü, günün her saati güvenli ve zamanmda ulaştırmanın
yolu, DHL'den geçiyor. 5. Uluslararasıistanbul Caz Festivali'nin Kurumsal Spansoru olarak, sizi dünyaya,
dünyayı size ulaştırmaktan kıvanç duyuyoruz...

Sözünüz

•

Sözümüz

haber,
spor,
fılm,
dizi,

eğlence

ATV'de izlenir

••

uy

Hepsi tek kanalda
Kültü_r ve sanatla dolu bir yaşamın kalitesine inanan BRAVO!
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Festivalleri'ne katkıda
bulunmaktan onur duyar.

1

SHOW TV SANATlN VE SANATÇlNlN YANINDA

5. Uluslaramsı

İstanbul Caz Festivali'ne
katıJan müzik yapıtıanna
\JO

ve emegı geçen
tüm sanat dostlanna

başanlar dileriz.

SHOW
T.V.
TÜRKiYE'NiN GÖZBEBEÖi

CAZ;
do�açlamanın
tuttu�u
türü.

büyük

bir

Afro-Amerikan

Hem

armonik

Avrupa

yer

müzik

müzi�inin

yapısından,

hem

de

köle

akışı

olmasaydı,

ABD'de,

ne

geliş e cekti;

de

caz

ne

Afrika'da

çünkü

caz,

do�al

ortadan kalktıktan sonra sanatta
yaşayan iş şarkılarına örnektir.
Afro

-

Amerikan

üslubunun gelişiminde önemli bir

Yerlisinin müzikle anlatım bul

efendilerinin bırakınız-yapsınlar

koparılmış

olarak

ve

Afrika

etken

de

Hıristiyanlıktı.

köle,

(laisez-faire) felsefesiyle refaha

masıdır.
Batı

özellikle vokal

'"''"u9'1.1""

kabilelerinde

ulaşınasa da, en azından onların

vurmalı müzik,

diniyle tinsel huzura kavuşabilirdi.

Afrika
ve

Batı kula�ının tümüyle

19. yüzyıl b aşına de�in kilise

kurumu gülünç düşünce camba

Afrika müzi�inin karmaşık ritim

yoluyla Hıristiyanlıjp köle

lerinden etkilenmiştir.

ile

Thknik terimlerle r�nımıı�m

bir
ve

vokal

�rafi

çevresinden toplumsal

ba�aştırmayı
Hıristiyanın

ristiyanı

yorum

ama

biçimde ayrıdır.

bir

kölelieştire
bir

vahşiyi

maları b enimseyip
lu�u duymayışıyla
müzik

biçimlerinin

şaşırtıcısıdır.
tümünün

Örne�in,

do�açlandı�ı

ya

senkopla eşanlamlı oldu�u
gelişim süre cinde yauouu�
t ümüyle

b estelenebilen,

t ümüyle

b.Fil"'en:.:_x;.__:=..._==

do�açlana

özünde, ge çip giden

·

biçimde yinelenemedi�i
sel yaşantıdır.
Tarihinin büyük
yeterli olan esnek bir tanıma
caz, yarumcunun düzenli bir
karşı verili bir armonik temelde
çeşitlerneler çaldı�ı müzik türüdür.

20. yüzyılın ikinci yarısında bu

tanım bile geçersiz hale gelmiştir;
çünkü avant-garde hareket
den düzenlenmiş

müzi�ini Hıris

leri ve her türlü

ıin ayin kitabına

ortadan kaldırmıştır.

.emaatin bir üyesi olarak

geleneksel müzikten

er yaratan

ayıran özelli�i, yaptı�ı

idernesiyle söyleyen köle

ve

var olanları

vcnegı,

ozgür ardılları spiritual'ı
Ç') sonuna kadar geliştirdiler;

kendi kendisinin bestecisi olan bir

yapılan işlerle ilgilidir ve güttelerin

ilahiler, ring shout'lar, revival

yorumcuya

içeri�i yalnızca pamuk tarlalarının

chant'ler, kamp şarkıları ve cenaze

Senfonik müzikte b este, cazda ise

de�il,

şarkıları

yorum öne çıkar; sesler yorum

rıhtımlarının da köle eme�i ile

yavaş

lanan temaya de�il, yorumlayan

yaratıldı�ını

karışmasına yol açtı.

b estecinin yaratıcılı�ını
cazrı.

bir uygulayıcıya de�il,
yer

vermesidir.

sanatçıya özgüdür.

Kökenleri. Cazın çok ırklı
kökeni

apaçık

Afrika'dan

ortadadır.

Kuzey

Batı

Amerika'ya

Güney'ın

ırmak

ve

anımsatmaktadır.

dinsel müzi�in

dindışı

gelene�in

yavaş
içine

King Oliver'ın "Lift 'em Up Joe"

Afrikalılaşmış kilise müzi

şarkısı gibi Leadb elly'nin (Huddie

�n ilk biçimleri tümüyle vokal

Ledb etter) pek

çok şarkısı da,

başlangıçtaki işlevsel gereksinim
.

de�ildi;

ama çalındı�ında ham

kalması da kaçınılınazdı.

S tar, Uluslararasi 1 stanbul C az Festivaline
katk1da bulunmaktan onur duyar.

Caz 'a sadık kalanların mekanı,
Cafe Gramofon
7-18 Temmuz tarihlerinde
5. Wuslararası İstanbul Caz Festivali

coşkusunu siz caz severlerle
paylaşmak istiyor.

Festival bünyesindeki Cafe Gramofon
etkinlik programını festival broşüründe
bulabilirsiniz.

Rezervasyon: 0.212 293 07 86
Cafe Gramofon
Tünel Meydanı No:3 Beyoğlu

ULUSLARARASI
iSTANBUL CAZ FESTiVALi'NDE
S.

KEYiFLi DiNLEMELER!

iNTERNET:

http://www.logo.com.tr
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DÜNYA STANDARTlARlNDA
VERiMLiliK ÇÖZÜMLERi

Emirates has won
Airline of the Year.
What more could you ask for?

Best Aitline to tlıe Middle East

Best Econonıy Class

Best Cabin Stalf

Gold

Gold

Gold

Best in-fiight Food and Wine

Best Long-Haul Airline

Best in-fiight Entertainment

Gold

Silver

Silver

Best First Class

Best Airline to the Far East

Silver

Bronze

It's always nice to win an award, especially one as prestigious as Airline of the Year.
So naturally, we were thrilled when we landed not one, but nine separate awards to all.
We'd !ike to say thank you to our passengers who voted for us.
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Emirates

FINEST IN THE SKY

150 INTERNATIONAL AWARDS, 43 INTERNATIONAL DESTINATIONS. FOR DETAILS CALL YOUR LOCAL TRAVEL AGENT OR
ON THE WEB AT: hıtp:l/www.ekgroup.com.f

EM IRATES

0212·293 50 50 (31lnes)

scrrt:trst:t�-

_l!Jlfi 6-ileW�aJirı.iL:__

Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 80060 Istanbul
<\, (0212) 292 4111 pbx
1@ (0212) 249 84 78
tipograf@tipograf.com

"Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi"

Sanat b üyüteç altında...

F. Eczacıbaşı Vakfı'nın 15 yıllık

terminolojisi, yapıtlar, akımlar, üsluplar,

çalışması sonucu ortaya çıkan "Eczacıbaşı

sanatçıların

Sanat Ansiklopedisi", Yapı-Endüstri Merkezi

Kısacası, sanatla ilgili aradığınız tüm bilgiler,

Dr. Nejat

Yayınlan tarafından yayımlandı. Üç
ciltten

oluşan

Ansiklopedisi",

"Eczacıbaşı

Sanat

mimarlıktan

epi

grafiye, resimden seramiğe, arkeolo
jiden minyatüre kadar birçok sanat
ile

ilgili

bilgileri,

alfabetik

bir

özgeçmişleri,

uygarlıklar...

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'nin

4400 maddede ayrıntılı

Dr. NEJAT F
ECZACIBASI

biçimde

VAKFI

sanatseverlerin

içerdiği
Sanat

işleniyor.

"Eczacıbaşı

Ansiklopedisi",

düşünen ve

değil,

yalnızca
yazan,

tartışan her çağdaş

düzende bir araya getiriyor. Onlarca sanat
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TH E BLUES B ROTH E RS BAN D
Steve "The Co/one/" Cropper - gitar guitar
Donald "Duck" Dunn - bas bass
Matt "Guitar" Mıtrphy - gitar gııitar
Lou "Blue Lou" Marini - saksÖfon saxophone
Alan "Mr. Fabulous" Rubin - trompet trumpet
Tommy "Pipes" McDonnell - vokal vocals
Leon Pendarvis - org organ
Birch "S/ide" johnson - trombon crombone
Steve Potts - davul druıns
Misafir Sanatçı With Special Gıtest Eddie "Knock on wood" Floyd - vokal vocals

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theacre
Tarih Date: 7. 0 7. 1 998
Saat Time: 2 1 :3 0
• Afrikalının Amerika'daki deneyiminden doğan,
elit kültürden uzaklarda, dans hollerinde ve genelevlerde
gelişen ve bugüne kadar yazılmış olan en iyi Ameri kan
müziği olan blues ve en popüler ü rünleri, rock'n'roll ve
ritm blues, artık bütün d ünyada milyonlarca hayrana
ulaşmakta. Blues'u görev edinmiş olan en çarpıcı
topluluklardan biri de John Landis'in 1 980 yapımi ı ritm ve
blues komedisi olan Cazcı Kardeşler filminin müzik grubu
olmuştur. Dünyanın beyaz perdeye sahip köşelerinde bu
filmi hala seyretmemiş olan birini bulmak adeta
imkansızdır.
Cazcı Kardeşler Topluluğu bugün gene sahnede ve de
gayet iyi durumda. John Belushi ve Dan Ackroyd
tarafından bizzat seçilen beş üye, Steve "The Colonel"
Cropper, Donald "Duck" Dunn, Murphy Dunne, Willie
"Too Big" Hall, Tom "Bones" Malone, Lou "Biue Lou"
Marini, Matt "Guitar" Murphy and Alan " M r. Fabulous",
Rubin Landis'in devam niteliğinde çektiği Blues Brothers
2000 adlı filmde gene blues yapıyor. Luisiana'daki Queen
Mousette Topluluklar Savaşı için tekrar biraraya gelen ve

Cazcı Kardeşler

Toplulu�u bugün
gene sahnede ve de
gayet iyi durumda.
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fıl m boyunca savaşan topluluk şimdi de d ünyayı dolaşarak
yepyeni bir kuşağı bluesla tanıştırıyorlar. The Blues
Brothers 2000 bluesun kalıcı popülerliğinin ve etkisinin
cesaretlendirici bir göstergesini oluşturuyorlar.

• Bom of the African American experience and once
confined to rickety backwoods, dance halis and brothels
where "decent" people were loath to venture, the blues (and
its two most popular off-shoots, rock 'n' roll and rhythm and
blues) represents some of the greatest American music ever
written and today reaches millions of fans the world over.
One of the most astonishing bands w ith the mission of blues
used to be the band of the motion picture The Blues
Brothers, director John Landis' 1980 classic, off the wall
rhythm and blues comedy. All over the world with screen,
only few who have not seen the film must have remained.
Today, the Blues Brothers Band is alive and well. The five
original members hand picked by John Belushi and Dan
Ackroyd, Steve "The Colonel" Cropper, Donald "Duck"
Dunn, Murphy Dunne, Willie "Too Big" Hall, Tom "Bones"
Malone, Lou "Blue Lou" Marini, Matt "Guitar" Murphy and
Alan "Mr. Fabulous" Rubin continue making blues in the
film Blues Brothers 2000, Landis's sequel to the fırst one.
The band that reassembles to compete at Queen Mousette's
Battle of the Bands in Louisiana all throughout the film is
now touring the world introducing a whole new generatian of
fans to the blues. This band is celebrating the great American
art form being an invigorating testament to the music's
enduring popularity and influence.

Taday, the Blues
Brothers Band is
alive and welL
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TERENCE B LANCHARD B EŞLISI QUINTET
Yerence Blanchard - trompet rrumpet
Mark Shim tenor tenor
Edward Simon Maril/o - piyano piano
Troy ]. Davis - davul drums
David L. Palphus - bas bass
-

Yer Venue: Cem il Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Date: 9.07. 1 998

Saat Time: 2 1 :00

• Bebop'un big band lerin dans müziğinden aykırı olarak
daha araştırmacı ve kişisel bir sanat yaratması gibi bugün
de benzer bir ayrılığın da günümüz "mainstream" cazla,
rock, pop ve funk temaları barındıran ve kuralcı
zamandaşından daha üstün olduğu kabul edilen "gerçek"
caz arası nda olduğu tartışılmaktadır. Bu "gerçek" caz
ateşinin taşıyıcılarından biri olarak benimsenen Terence
Blanchard'ın ilk dönem M iles Davis'i andıran hüzünlü ve
kopuk trompet sesi sanatçıyı, kendi kuşağının belirleyicisi
olan yeni gelenekçilikten ayıran 1 960 ortalarının bop
sonrası ve avant garde öncesi akımını yansıtan sesidir.
Art Blakey'nin hocalığıyla bu geç hard bop kahramanı,
Jazz Hessengers grubunun trompetçisi olarak kuşağının en
önemli müzisyeni, bestecisi ve grup lideri olarak
olgunlaşmıştır. Spike Lee, Blanchard'ın bir albümünü
dinleyip School Daze adlı filminin müziğini bestelemesini
istedikten son ra, Blanchard Lee'nin Do the Right Thing,
Mo' Better Blues, Malcom X , Crooklyn, and Jungle Fever
adlı filmlerinin de müziklerini besteledi. Sanatçı, şimdi
Sidney Portier'in Free of Eden adlı filminin müziği için
çalışmakta. Bir fil m sahnesinin sınırlı penceresi içinde
isteni len duyguyu çerçeveliyebilip konunun özüne inmek
için sadece bir kaç saniye vardı r ve Blanchard bu sınırlı
zamanda sesini ve kendine has stilini ortaya kayabilen bir

Kıvrak üfleyişlerle
ses bulutlarını
toplayarak
notalarını aıtayıp
yakınoneaya kadar
büker.
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ustadır. Kıvrak üfleyişlerle ses bulutlarını toplayarak,
aniden onları kısa nota barajlarıyla kırarak yükselen
çıkışlada notalarını ağlayıp yakınıncaya kadar büker.
Herbie Hancock, David MeMu rray ve Don Was'ın

Orquestra Was'ı Blanchard'ın sesini paylaştığı isimlerden
sadece bazılarıdır.

• Just as bebop created a more exploratory and intimate art
divirging from the dance music of the big bands, today a
smilar rift is said to exist between mainstream contemporary
jazz and real jazz, conraining elements of rock pop and funk,
being superior to i ts streamlined counterpart. Terence
Blanchard is seen by some as one of the keepers of the real
jazz flame. His moody, at times disjointed trumpet work
sounds much !ike early Miles Davis and it is wedged solidly
into the mid 60's post bop pre avant garde vein divirging
him from the neo traditionalism that has detailed others of
his generatian

'

U nder the tutalage of Art Blakey, this Iate hard bop legend,
as the trumperer in the Art Blakey's Jazz Messengers, has
maıured to be.one of the most im portant musician composer
band leaders of the generation. As S pike Lee heard one of his
albums and asked him to compose the soundtrack of School
Daze, Blanchard went on to score Lee' s next following films
as Do the Right Thing, Mo'Better Blues, Malcom X ,
Crooklyn, and Jungle Fever. He is now working on Sidney
Portier's Free of Eden. In the confines of a movie scene one
only has a few seconds to get to the heart of the matter to
phrase the wamed emotion and this vanguardise is the master
of his domain instituting his own voice and distinctive style.
He blows swirling gathering clouds of sound then suddenly
piercing them with a barrage of short notes, he dashes off a
few steeply ascending riffs, bending his nores until they cry
and yowl. Herbie Hancock, David MeMurray and Don Was's
Orquestra Was are only some of the names Blanchard has
shared his sound with.

H e blows swirling
garhering clouds of
sound, bending his
nores unril they cry
and yowl.
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"CAZ EFSAN E L E Ri N DE N
E LLA FITZG E RALD' I N ANI SI NA"

"JAZZ LEGENDS TRIBUTE TO ELLA FITZGERALD"
Frank Foster - saksofon 1 müzik direktörü saxophones 1 musical director
Tommy Flanagan - piyano piano
Miltjackson - vibrafon vibes
Keeter Betts - bas bass
Grady Tate davul, vokal drums, vocals
]on Faddis - trompet trumpet
Slide Hampton - trombon trombone
Marlena Shaw - vokal vocals
-

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Date: 9. 0 7. 1 998
Saat Time: 2 1 :00
•

"Seat" şarkıeılığı ile belliklerde yerini koruyan vakalist Ella

Fitzgerald, müziğin tüm devirlerinden etki lenmiş olan son

usta eaz yorumeusudur. Ister 30'1u ve erken 40'1ı yıllardaki
"big band" dönemi olsun, ister 40'1ı ve SO'Ii yılları belgeleyen
"seat" arayışları olsun, ya da pop standardlarını
kaydetmesiyle başlayan dünya çapındaki hakimiyeti olsun,
Fitzgerald' ın sesi her zaman ritmlerle kaçınılmaz bir netlik
ve ineeli kle aktı. Yorumları tek bir klasikler tanımına
uyuyor: Punk' tan saf popçulara kadar tüm müzik çevreleri
tarafından kabul görmüştür. Bu anma programı ustalıklarıyla
tanınmış sanatçıların biraraya gelmesinden oluşuyor.

Admired for her skill in seat singing, vocalist Ella
Fitzgerald was the last master jazz performer to be influenced
by all phases of the music fırsthand. Whether in her big band
phase of the late '30's and early 40's, or her bebop seat
explorations that dominated '40's and early ' 5 0's, or in her
long, universalist reign that began with her recordings of pop
standards, her voice flowed around rhythms with uncanny
precision and subtlety. Her readings fıt one good defınition
of classic: They can be appreciated from any viewpoint, punk
to pop purist. This special tribute project is formed by the
colloboration of artists all known well for their virtuosity.
•

Milt Jackson,
mainstream caz
dedigirniz akımın
dogmasında önemli
bir etken olmuştur.
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Count Basie O rkestrasının 1 986 'dan 1 995'e kadar

3 . Lideri olan Dr. Frank Foster, Count Basie
Orkestrası'na ilk kez 2. Dünya Savaşı sonunda tenör
saksofoncu, "Shiny Stockings" ve "Fou r-Five-Six" gibi
klasik melodilere imza atan bir besteci ve aranjör olarak
katılmıştı. Basie, bu dönemi izleyen yıllarda, Elvin J ones,
Benny Goodman, Buddy Rich, ve Dexter Gordon gibi
isimlerin yanısıra kendi kurdu�u gruplarla da çaldı.
Erken 80'1erde liderli�ini yaptı�ı dört tane grup vardı:
The Non-Eiectric Company, Twelve, Living Color- 1 4
Shades of Black, ve The Loud M i nority Big Band. Dr. Frank
Foster şimdi de Jazz L�gends Tribute to Ella Fitzgerald'ın
l iderli�ini yapmakta.

Mi lt Jackson

-

Vibrafon, önceleri, Lionel Hampton ve

Johnny Otis gibi ritm blues öncesi "swinging big band"
liderlerini ça�rıştı rırdı. Titreşimi yavaşlatarak ve sa� ele
saksafon gibi süpürücü bölümler vererek, Mi lton
enstrümana duyarlılık ve ruh kazandırdı. Uzun süredir
ça�rılageldi�i gibi, Jackson "Bags", elli yıldır bop, blues,
ve baladları eşit beceri ve ineelikle çalarak mesle�inin
doruk noktasında kalmıştır. Dizzy Gillispie'nin gruplarında
çalmaya başlayıp, Charlie Parker, Thelonius Monk,
Howard McGhee, the Woody Herman Orchestra ve John
Lewis, Percy Heath, ve Kenny Clarke'la Modern Jazz
Quartet'te çalıştı. Jackson bebop'un swing de�erleri ve
müzisyenleriyle bi rleşerek bugün mainstream caz
dedi�imiz akımın do�masında önemli bir etken olmuştur.
80'1erde cazın tekrar canlanmasıyla, Jackson yeniden bir
araya gelen Modern Jazz Quartet ile çalmaya başladı.
Sanatçının de�işmez buluşçu harmonik sesi Jazz Legends
Tribute to Ella Fitzgerald'la kulaklarımızı doldu rmaya
devam edecek.
Kusursuz ve zevkli piyano çalışı ve yaratıcı bop bazlı stili
ile tanınan Tommy Flanagan, en sonunda uzun
zamandır haketti�i ilgiye ve takdire 80'1erde kavuştu.
Bereketli Detroit caz sahnelerinin önemli bir parçası
olarak büyüyen sanatçı 1 956'da New York'a gelince,
Teddy Wilson, Art Tatum ve Bud Powell'ın bebop

Grady Tate
enstrUmanını kendi
başına ö!!renen bir
davulcu oımu�tur.
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sesinden etkilendi. Çalışmaları uzun yıllar boyunca

Tony Bennett ve Ella Fitzgerald'a yaptığı duyarlı eşiikierin
gölgesinde kalan Flanagan'ın ustalığı artık Jazz Legends
Tribute to Ella Fitzgerald'la açıkça parlıyor.
Enstrümanını kendi başına öğrenen bir davulcu olarak

Grady Tate, caza askerliğini yaptığı sırada Wild Bill
Davis'le çalarak yöneldi. The Quincy Jones Big Band'le
New York'da yaptığı bir kulüp gecesi onu Stan Getz,
Tony Bennett, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Roland
Kirk, Count Basie ve Duke Eliington gibi devlerle çalan bir
albüm davulcusu yaptı. Cazın hemen hemen tüm türlerine
uyum sağlayabilen davul çal ışı, parçası olduğu her topluluğa
akıcı bi r"swing" getirdi. Olağandışı bir eşlikçi olarak
tanınmış, dairesel vuruşu kullanmakta uzmanlaşmış,
sürükleyen, iten ve sakinleştiren vuruşları için takdir
edilmiştir.

Jon Faddis - Henüz yeni yetme bir gençken sahneye
çıktığında tekniğiyle ve karmaşık tarzı daha önce hiç bu
denli başarıyla tekrar edilmemiş olan Dizzy Gil lespie'nin
ikiziymiş gibi çalabilmesiyle eleştirmenleri şaşırtmıştır.
Kişisel tınısını geliştirdikçe bu şaşırtıcı yeteneği hakkındaki
eleşti rilerin de üstesinden gelebilmiştir. Charles Mingus,
Lionel Hampton, Dizzy G i llespie ve Gil Evans'la birlikte
çalmıştır. Bop sonrası trompetçilerin en çarpıcılarından
biri olan Faddis başdöndü rücü bir tekniği sağlam bir caz
geleneği anlayışıyla pekiştirmeyi bilmiştir. Berrak, çınlayan
tonu zengin duygusal yorumuyla uyum içindedir.
Halen, Carnegie Hall Caz Orkestrası'nın müzik
yönetmenliğini ve yöneticiliğini yürütmektedir.
Ünlü solak tromboncu ve aranjör Slide Hampton
1 950'1erden bu yana bebop geleneğinin canlanmasında
önemli katkı larda bulunmuştur. Maynard Ferguson's Big
Band'ine katılması, sonradan Buddy Johnson ve Lionel
Hampton ile başka ortaklıklar kurmasını sağlamıştır. Dokuz
tromboncudan oluşan "Trombonlar Dünyası"nı ("World of
Trombones") yönetmiş, Continum adlı beşiide çalmış ve
bir çok Dizzy Gillespie'yi anma projesinde yer almıştır.

Slide Hampton
19SO'Ierden bu
yana bebop
gelenejtinin
canlanmasında
önemli katkılarda
bulunmu�tur.
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Hampton, halen aralarında Carnegie Hall Caz Orkestrası'nın
da bulunduğu çeşitli New York gruplarında çalmaktadı r.

Keter Betts - Titiz, hareketli ve enerjik çalışıyla tam bir
session basçısı olarak görülebilir. Betts, ölümüne dek birlikte

He was a suong

turneye çıktığı Ella Fitzgerald'dan, Cole Porter, Stan Getz,

force i n the

Charlie Byrd, Sam Jones ve Tom my Flanagan'a dek herkesin

bebop wich swing

reineegration of

birlikte çalmak istediği bir sanatçı olarak ünlenmişdir.

values and

Dikkatini Billie Hollyday, Ella Fitzgerald ve Louis

came co be known as

Armstrong tarafından beli rlenen geleneksel caz şarkıcılığı
ezgilerine yoğun laştıran Marlena Shaw, klasikleri
dokunaklı bir şeki lde yorumlar. Cannonbali Adderley'in
"Mercy Mercy Mercy"si için yaptığı vokal yorum hit
olunca, Doğu kıyısını bir aşağı bir yukarı dolaşarak Tanrı
vergisi yeteneğini geliştirdiği uzun çalışma yıllarından
sonra Count Basie Orkestrası'na katı lmıştır. Cesur, içli,
yoğu n, güçlü ve insanın içine işleyen yürekten gelen
yaklaşımıyla seslendirdiği şarkılar dünyanın ücra
köşelerine dek ulaşmıştır. Caz, blues, gospel ve rhytm
blues'dan seçtiği birbi riyle alakalı ancak bireyselleşmiş
ezgileri bi rleştirerek kendine özgü bir caz soundu
yaratmaktadır.

• Dr. Frank Foster, the 3rd leader of The Count Basie
Orchestra from 1 986 ro 1 995 had for the first time joined the
Orchestra at the end of the 2nd WW as a tenor saxophonist,
composer and arranger writing such dassic tunes as "Shiny
Stockings" and "Four-Five-Six". Following his tenure in the
Basie saxophone section, he has roured and recorded
extensively with his own groups as well as with such names as
Elvi n Jones, Benny Goodman, Buddy Rich , and Dexter
Gordon. In the early 80's he led no less than four bands: The
Non-Electric Company, Twelve, Living Color- 1 4 Shades of
Black, and The Loud Minority Big Band. And now he is
leading the Jazz Legends Tribure to Ella Fitzgerald.
Before Milt Jackson, the vibes were an i nstrument associated
with the hor, swinging proro-R&B of big band leaders Lionel
Hampton and Johnny Otis. By slowing the vibraro and
giving the right hand maller sweeping lines like a saxophone,

musicians, whar
the mainstream jazz.
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Milton gave the instruınent sensuality and soul. Jackson "Bags"
as he has long been cal1ed as, has been at the top of his field
for 50 years, playing bop, blues, and ballads with equal skill
and sensitivity. He started playing in Dizzy Gillispie's bands,
worked with Charlie Parker, Thelonius Monk, Howard
McGhee, the Woody Herman Orchestra and the Modern Jazz
Quartet with John Lewis, Percy Heath, and Kenny Clarke
He was a strong force in the reintegration of bebop with
swing values and musicians, what came to be known as the
mainstream jazz. With the SO's jazz revival, Jackson started
again playing with the Modern Jazz Quartet that was reformed.
His unerringly inventive harmonic sound will keep filling
our ears with the Jazz Legends Tribute to Ella Fitzgerald.
.

•

Known for his flawless and tasteful piano playing and
admired for his swinging and creative bop based style,
Tommy Flanagan finally received long overdue recognition
for his talents in SO's. He grew up as an important part of the
fertile Detroit Jazz scene. As he moved to New York in 1 956,
he got influenced by Teddy Wilson, Art Tatum and bebop
voicings of Bud Powell. Eventhough, his work has long been
overshadowe_d by his careful self effacement as a remarkably
skilful and sensitive accompanist to famous singers Tony
Bennett and Ella Fitzgerald, his mastery now shines in the
Jazz Legends Tribute to Ella Fitzgerald.
As a self taught drummer Grady Tate turned to jazz during
his military service playing with Wild Bill Davis. A gig in
New York with The Quincy Jones Big Band !ed him to a
proffession of recording session drummer playing with Stan
Getz, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, Benny Goodman,
Roland Kirk, Count Basie and Duke Ellington, ete. His
drumming is suited to many areas of jazz bringing a lithe
sw ing to any band of w hich he is a member of. He is renowed
as a session drummer extraordinaire, an expert in the use of
the rim shor for syncoparing purposes, prized for his driving,
pushing or subrle coaxing of rhe bear.
When Jon Faddis bursr on the scene as a teenager, observers
were amazed by his technique and his ability to sound !ike a
twin of Dizzy Gillespie whose complex style had never been

Grady Tate is a self
caught drummer.
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so successfully duplicared before. His gradual developmenr of
his individual sound have helped him ro overcome any criricism
of his remarkable abiliries. He has played wirh Charles
Mingus, Lionel Hampron and Dizzy Gillespie and Gil Evans.
One of rhe most srriking of posr-bop rrumpeters, Faddis
blends a dazzling rechnique with a thorough understanding
of jazz tradition. His clear, bell-like rone is well suited ro his
richly ernerional playing. He is currently the musical director
and leader of the Carnegie Hall Jazz Orchestra.

Slide Hamp ton - The disringuished, left handed trorribonisr
and arranger has been playing since the SO' s helping ro ger
rhe tradirion of bop alive. Becoming a member of Maynard
Ferguson's Big Band, led him ro other partnerships such as
with Buddy Johnson and Lionel Hampron . He also has led
his "World of Trombones" fearuring 9 trombonists, played in
a co-op quinrer Conrinuun and been i nvolved in many Dizzy
Gillespie rribute projecrs. Slide currenrly performs wirh a
variety of groups in New York including rhe Carnegie Hall
Jazz Orchesrra.
Keter Betts - Can be considered as the ulrimate session bass
player whose mericulous, swinging, and hard driving bass
playing has been requesred by everyone from Ella Fitzgerald
wirh whom he has toured till her passing away ro Cole
Porrer, Stan gecz, Charlie Byrd, Sam Jones, and Tom my
Flanagan.
Marlena Shaw - Ever mindful of che tradicional strains of
jazz singing defıned by Billie Holliday, Ella Fitzgerald,
and Louis Armstrong, she essays rrenchanr versions of the
classics. As her vocal version of Cannonhall Adderley's
"Mercy Mercy Mercy"became a hir, she joined Counr Basie's
Orchestra after years of hard work singing up and down rbe
East Coasr honing up her God given calents. Her singing
wich her bold, soulful, intense, swinging and deeply moving
straighc from the hearr approach has reached che far comers of
the earth. Choosing songs from the wide specrrum of
American music, jazz, blues, gospel, rhyrm and blues- she
unifıes chese related but highly individualized strains,
crearing her own jazz sound-world.

SI ide Hampcon
si nce che 50's
has been helping
co ger the cradirian
of bop alive.
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Jorge Pardo Topluluğu'nun nakliyeıi Sociedad General de Autoro y Editore tarafından
karjtlanmı;tır.
The transportation oftheJorge Pardo Band by coılrleıy of the Sociedad General de Autoreı y Editore.

CARLES B ENAVENT & JORG E PARDO
JAZZ F LAM E N CO ALL-STAR BAN D
Carles Benavent - has bass
]orge Pardo - saksofon, flüt saxophone, flute
]uan Manuel Canizares - gitar guitar
El Potito - vokal vocals
Agustin Carnobell "Bola" - gitar guitar
Rubem Dantas - vurmal ı çalgılar percussions
Tino di Geraldo - vurmal ı çalgılar percussions

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theane
Tarih Date: 1 0. 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :00
• 70'1erden önce çoğunluk tarafından okuma yazması
olmayan çingenelerin müziği olarak kabul edilen
flamenkodan esinlenen akademik cazın, Genç Flamenko'nun
en önemli ve tanınmış müzisyenleri bu toplulukta buluşuyor:
Carles Benavent ve Jorge Pardo gibi uluslararası simalar;
Peter Gabriel, M ichael Brecker, Marc Almond, Al di Meola
ve Paco de Lucia ile çal ışmış olan J uan Manuel Canizares,
flamenkoda ilk kez cajon çalan ve Paco de Lucia Altıl ısı
elemanlarından biri olan Rubem Dantas göze çarpan en
önemli isimler. Flamenko müziğinin caz konseptiyle bu
sıradışı birleşiminde flamenko müzisyenlerinin geleneksel
caz enstrümanlarıyla yapacakları müzik tüm dünyayı olduğu
gibi lstanbul'u da etkisi altına alacak. 70'1i yılların sonunda
Britanya'daki punk rock rüzgarlarıyla eşzamanlı ortaya çıkan
bu yeni flamenko akımı; caz, salsa, çeşitli Karayip tınıları,
rock, Brezilya sambası, disco mamba, reggea ve rap'i
flamenko ile birleştirerek bu müziğin 250 yıl l ı k varlığını
temellerinden sarsıyor. Yeni kuşak müzisyenler,
60'1ı yıllarda General Franco'nun kültürü kötürüm eden

Flamenko müziıinin
caz konseptiyle bu
sıradı�ı birle�imi
lstanbul'u da etkisi
altına alacak.
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diktatörlüğü s ı rasında Ispanya kıyılarında yaşanan turist
akını etkisinde kaba bir turistik unsura dönüşen geleneksel
flamenkonun akustik gitar stili cante jondo'nun inleyen
sesini zenginleştirdiler. Bazılarına göre yeni flamenko,
40'1arda ve SO'Ii yılların başlarındaki ltalyan yeni gerçekçiliği
ile karşılaştırılabil i r. Tıpkı kendini ifade edecek yeni bir dil
arayışına giren Avrupa gibi, Ispanya da aşı rı Amerikanlaşmış
pop müzik panoraması na soluk aldıracak özgün bir anlatım
ve tutum arayışı içindedir.
Caz flütçüsü ve saksafoncusu Jorge Pardo ile Katalenyalı
basçı Carles Benavent, Paco de Lucia'nın deneysel grubu
Delares'de sanatçıya eşlik etmişler ve flamenko alanında
yeniliklerin öncüsü olmuşlardır. Carles Benavent şu sıralar
caza borçlu olduğu, kendine özgü ifade kodlarıyla yeni bir
flamenko dili yakalamayı başaran dikkate değer kayıtlar
gerçekleştiriyor. 70'1erin jazz rock ve füzyon merkezli
müzik çevrelerinde elektro bas çalarken oldukça kişisel bir
tarz geliştirmekte zorlanmayan Benavent, grubu Musica
Urbana ile yerel ve çağdaş bir sound arayışı içinde
günümüz popüler lspanyol müziğinin öncülerinden biri
hal ine gelmiştir. 80'1i yıllarda Chick Corea ve Quincy Jones
ile olan birliktelikleri ve 1 99 1 'deki ölümünden kısa süre
önce M iles Davis'e Montreux Caz Festivali'ndeki "Ispanya
Skeçleri"nde eşlik etmesi caz için olduğu kadar flamenkonun
geleceği için de belirleyici olmuştur. Arif Mardin ve Vince
Mendoza'nın aranje ettiği 1 993 albümü Jazzpana ile
G rammy ödülüne aday gösterilen Jorge Pardo günümüzün
tüm flamenko eğil imlerinin panoramasını sergileyebilen tek
müzisyen olarak ünlenmiştir.

• This is the encounter of the most important and known
musicians in the scene of the Young Flamenços, the academic
jazz drawing inspiration from what was before 70's considered
by the majority as the music of illiterare gypsies. International
fıgures as Carles Benavent and Jorge Pardo, congregate w ith
Juan Manuel Canizares, who has worked with Peter Gabriel,
Michael Brecker, Marc Almond, Al di Meola and Paco de Lucia,
Rubem Dantas, the fırst one playing the cajon in the flamenco
and member of Paco de Lucia's Sextet. This is an extraordinary
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fusion of flamenco music and the jazz concept where autentic
flamenco musicians will be playing rradirional jazz
instruments. This new flamenco movement, flourishing
simulraneously wirh the punk rock elimare in Britain in the
Iate 70s, was abour fusing jazz, salsa, several caribean sounds,
rock, Brazillian samba, disco mamba, reggae, rap with the
flamenco, shaking it out of i ts 250 hundred years of exisrence.
The new generarion of musicians broadened the wailing voice
of the acousric guitar style of the rradirional flamenco, cante
jondo which was reduced to a vulgar tourist phenomenom
during the mass tourisric invasion of the Spanish coasrs in
60's during the culrurally crippling dicratorship of General
Franco. According ro some new flamenco is comparable to
the neo realism of Italian cinema in 40s and early 50s. Jusr as
Europe seeking a new language to express itself, Spain is now
seeking an original expression and attirude that can ventilate
the excessively Americanized panorama of pop music.

The jazz flurisr and saxophonist Jorge Pardo and the Caralan
bass player Carles Benavent are both revolutionary fıgures in
the flamenco scene, being the flagbearers. They have borh
accompanied Paco DeLucia in his experimental group Dolares.
Carles Benavent is currently putring out remarkable recordings
attaining a new flamenco language indebred to jazz with its
own expressive codes. lt had not took him much rime to
develop a highly personal style in elecrric bass while playing
in the 70's music cycles that was centered around jazz rock and
fusion. His group Musica Urbana became one of the milestones
of recent popular Spanish music pioneer in the search for an
indigeneous and contemporary sound. His parrnerships in
80's wirh Chick Corea, Quincy Jones and his accompaniment
to Miles Davis in "Skerches of Spai n" concert in Montreux
Jazz Festival short!y before Davis's dearh in 1 99 1 were
decisive for the furure of flamenco music as ir was for jazz.
Jorge Pardo has been the only musician capable of describing
a panaromic over all the current flamenco tendencies. His
1 993 album Jazzpana arranged by Arif Mardin and Vince
Mendoza was nominared for a Grammy Award.

This extraordjnary
fusion of flamenco
music and che jazz
concepr will affecc
İstanbul, roo.
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B ROOKLYN F U N K ESSENTIALS & LAÇO TAYFA

Yancy Drew Lambert - davul drums
Stephanie McKay - vokal vocals
Tony Alien - vurmal ı çalgılar percussions
Andre Atkins - trombon trombone
Paıtl Shapiro - saksofon saxophone
Mark Adams - tuş lu çalgılar keyboards
Everton Slyvester - dağaçiama ozan dub poet
Daniel Wahlgren - vokal, "tost"çu vocal, toaster
Hanifah "Sha-Key" Robinson - vokal, vocal
"Bassy" Bon B rockman - trompet trumpet
Lati Kronlund - bas bass
Desmond Foster - gitar guitar
Hüsnü Şenlendirici - klarnet clarinet
Nuri Lekesizgöz - kanun
Gökhan Şenaşık - keman violin
Volkan Şenlendirici - ud
Türker Dinletir - zurna
Alpay Dinletir - darbuka
Murat Gezgin davul drums
İpek Şeno/ı - vokal vocal
Suat Karahan - bağlama
Necati Şenol - bağlama
-

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Date: 1 0. 0 7. 1 998
Saat Time: 21 :00
• Reggae, funk, saul caz, caz ve hip hop'u birleştirerek
şaşırtıcı sonuçlar elde eden bu acid caz/reggae grubunun
elemanları, günümüz u luslararası underground müziğinin
en iyi şair, "rapper" ve şarkıcıları arasında yer almaktadır.
1 994'te çıkardıkları ilk albümleri "Cool and Steady and
Easy" ile Amerika'nın i lerici caz listelerinde estirdikleri
fırtına devam ederken ikinci albümlerini Doublemoon
Records için Istanbul'da I maj Stüdyoları'nda kayıt ettiler.
Bu albüm, "Katibim" ve "Tin Tin Tinimini Hanım" gibi çok
iyi bilinen geleneksel Türk şarkılarının yorumlarıyla
din leyicileri şaşırtacak. Türk Halk müziğine ilgi duyan

New York
underground
müzi�inin Türk
müzi�iyıe
kayna�masından
çıkan sonuç müzi�in
evrenselli�ine
kusursuz bir kanıt.
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gruba, bir Türk bağlama grubu ile geleneksel Türk müziği
enstrumanlarında ustalaşmış bir Roman topluluğundan
oluşan Laço Tayfa eşlik ediyor. Türk folk müziğinin iki
farklı geleneğinin bu karışımı, Türk müziğinden önemli bir

kesit sunarken, Türk yaşam tarzının farklı kesimlerinden
tanıdık melodilere taze ve alışıl mışın dışında yorumlar
katıyor. Roman grup, geniş kapsam lı doğaçlama
yeteneklerini ve yöresel stilleri yaratıcılığın doruklarına
çıkarıyor. Hep birlikte, geleneksel Türk tınısını ve özgün
doğaçlamaları New York'lu Funk Essentials'ın enerjik fu nk
özüyle birleştirmeyi bil iyorlar. Bu ilginç doğaçlamalardan
ve New York underground müziğinin Türk müziğiyle
kaynaşmasından çıkan sonuç müziğin evrenselliğine
kusu rsuz bir kanıt oluşturuyor.

• The acid jazz/reggae band fusing reggae, funk, soul jazz,
jazz and hip hop to sruning effecr consisrs of some of the
fınesr poers, rappers, and singers on the global underground
music scene roday. While they kicked up a srorm in the
American progressive jazz charrs with their fırsr album " Cool
and Sready and Easy"in 1 994 , rheir second album is being
recorded ar the imaj Srudios, for Doublemoon Records in
İstanbul which will surprise the lisreners wirh rheir

The ourcome of the
Turkish fusion ro
New York"s
underground music
is
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of glovalizarion.
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imerpretations of most known rraditional Turkish songs such
as "Katibim and Tin Tin Tinimini Hanim". This incerest in
the Turkish folk musicrhough is accompanied by Laço Tayfa
which is an ensemble composed of a Turkish folk bağlama
group and a Roman Ensemble formed of masters of
traditional Turkish music instrumnets. This blend of the rwo
differem rrends of Turkish folk music represem an essemial
array from the Turkish musical landscape, providing fresh
imerprerarions of standard melodies from differenr walks of
Turkish life. The Roman band brings a wide range of
improvisarional talenrs and reginal styles to creative heights.
All together, this barid is fusing traditional Turkish sounds
and original creative interprerarions with the driving funk
heartbeats from New York's Brooklyn Funk Essenrials. The
ourcome of the hor improvisational skills and Turkish fusion
to New York's underground music is no less than the perfect
proof of the global raste.
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LATI N C ROSS I NGS featuring
Steve Winwood, Arturo Sandoval, Tito Puente
Steve Winwood - tuşlu çalgılar keyboards
Arturo Sandoval - trompet trumpet
Tito Puente - timbal timbates
Ed Cal/e - saksofon saxophone
Tom Anthony - gitar guitar
Otmaro Ruiz - klavyeli çalgılar keyboards
Oscar C artaya - bas bass
Manuel Castrillo - vurmalı çalgılar percussions
Horacio "El Negro" Hernandez - davul drums

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Date: 1 1 . 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :30
• Üç efsane birbiriyle karşı laşıp da her biri di�erinin yaratıcı
arzusunu ateşleyince, normlar ve otu rmuş kal ıplardan
ayrılarak çok farklı bir müzik alışverişine olanak tanıyan
sanatsal bakımdan yaratıcı bir turne grubu ortaya çıktı.
Bu caz, pop/rock, R & B ve Latin caz yolları nın
kesişmesinin sonucu bir biçim ve mantı�a sahip olacak,
fakat öngörülemeyecek. Böylece sanatsal ba�ımsızl ık
din leyicileri de müzisyenleri de özgürleştirecek ve geceyi
benzerine rastlanmamış tek bir yaratıcılık gösterisine
dönüştürecek.

Steve Winwood'un eşsiz sound'unu, R & B sevgisini,
Afro-Latin ritmierine ilgisini, ça�daş soul groove'larını,
ruhani baladlarını, ve deneyimleri ve etkisi pop, rock ve
R & B da dahil olmak üzere her tür müzi�in düşkünlerine
hitap eden bir a�ır top olarak müthiş geçmişini bir düşünün.
Işte o zaman Steve Winwood'u temelde anlayabil i rsiniz.
Solo kariyerine başlamadan önce Spencer Davis G roup,
Traffk ve Eric Clapton ile birlikte Blind Faith gibi
toplu l u klarla örnek alınacak bir yolculu�a çıkmış olan bu
rock devinin ortaya çıkışından bu yana 30 yıl geçti.

Pop/rock, R & B

ve

Latin caz yollarının
·

kesişmesinin sonucu
oluşacak olan bu caz
izleyenleri
şaşırtacak.
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Jim i Hendrix, Marian ne Faithful, James Brown, Etta James,
Billy Joel, G eorge Harrison ve Paul Weller gibi devler
sanatçının bu süre boyunca çalıştığı isimlerden sadece ilk
akla gelenleri.

Tito Puente - Dipsiz davullar üzerindeki milyonlarca

Tito Puente, dipsiz

vuruşun ustası, 4 G rammy ödülü sah ibi, aralarında Santana

davullar üzerindeki

tarafından kaydedilip popülerleşti rilmiş "Oye Como Va" ve

vuruşun ustasıdır.

"Para Los Rumberos"un da bulunduğu 400 yayım ianmış
bestenin sahibi. Bu davul ustası dünyanı n her tarafında 50
yıldan uzun bir süredir çalmakta ve dinleyicileri
büyülemekte, Hol lywood Şöhretler Bulvan'nda bir yıldıza
sahip ve üç ayrı Amerikan eğitim kurumundan üç fahri
doçentlik sahibi. Bu perküsyoncu, besteci ve aranjör,
dansçıların gözünde, garantili bir ritm sağlayıcı ; müzik
düşkünlerinin gözündeyse, gerçek bir usta. Puente ve
topluluğu Latin Jazz Ensemble, 2. Uluslararası Istanbul Caz
Festivali'nde Istanbul gecelerini müzikle doldurmuştu, bu kez
de Latin C rossing'le tekrar bir yaz gecesini renklendi recek.

Arturo Sandoval - Trompet vi rtuozu en azından üç
müzik dilini büyük bir akıcılıkla konuşabiliyor. Aynı kudret
ve zerafetle bir Afro-Cuban "groove"u ile dinleyicileri
ateşliyebilir, bir bebop teması patiatabi i i r veya bir Mozart
konçertosunun üzerinden uçuşa geçebilir. Cazı, klasik
müziği, ve rock'ı geleneksel Küba müziğiyle, onlara dünya
çapında bir ün kazandıran heyecan verici bir sound
yaratacak biçimde kullanan, 2. Uluslararası Istanbul Caz
Festivali'ne de gelmiş olan I rakere'nin kurucu üyelerinden
biriydi. BO'Ier boyunca Dizzy Gil lespie ile birlikte Un ited
Nation Orchestra'nın solisti haline geldi ve "Live at Royal
Festival Hall" kayıtları için bir G rammy aldı. Ayrıca bir dizi
başarılı solo albüm doldurdu. Son albümü "Hot House",
sanatçının ilk Latin caz "big band" albümü oluyor.

LATIN CROSS I N G BAN D
Ed Cal le'nin ateşli tenor saksofonu yıllardır sanatçı lara
eşlik eden gizli bir silah olarak kaldı. Dinleyiciler için bir sır
olarak kalmışsa da, Calle müzikte günümüzün en büyük

milyonlarca

74 .------.--

isimleri için tanıdık bir isimdir. Pek çoklarının yanında

G loria Estefan'a, Natalie Cole'a, Jon Secada'ya, Pet Shop
Boys'a, Frank Sinatra'ya ve Arturo Sandaval'a sormanız
yeter. Sanatçının solo kariyeri " Double Talk" albümünün
çıkmasıyla birlikte başladı.
Yetenekli bi r vokalist, gitarist, başarılı bir kayıt sanatçısı ve
icracı olan Tommy Anthony başkalarının yanı sıra Sting,
Natalie Merchant ve Michael Bolton için çaldı ve vokalist
olarak Jon Seeada ile birlikte turneye çıktı.
Küba doğumlu ve Porto Riko'da büyümüş, aynı anda hem
baterist, hem de perküsyoncu gibi ses verebilen davu lcu

Walfreso Reyes Jr. uzun zaman Santana ve Steve
Winwood ile birlikte çalıştı.
Basçı Oskar Cartaya vuruşları yankılayan "funky".
Çalışlada ve melodik klasisizmle Latin tumbao'dan R & B
vuruşlarına dönerek dinleyiciyi etkiler.

Otmaro Ruiz yeteneğini dinleyiciler için heyecana
aktaran ve dönüştüren o ender çok enstrüman çalabilen
yeteneklerden biridir.
Porto Riko doğumlu perküsyoncu Manuel Castrillo son
3 yıldır Sandoval'la birlikte turnelere çıkıyor ve kayıtlara
giriyor. Castrillo, Latin müziğinin lezzetini tad alarak ve
zevkle iletiyor.

• As rhe three legends were inrroduced ro each other,
fueling rhe creative desire of each, an arrisrically creative tour
breaking wirh rhe norm and esrablished patterns, providing a
srage for a very diverse musical exchange was formed.
The ourcome of rhis incersection of Jazz, Pop/Rock, R&B ,
and Latin Jazz avenues will have form and reason, but will
nor be predetermined. Thus rhe artistic freedom will liberare
audiences and musicians alike and convert rhe venue inro one
single unir of creativeness the li kes not seen before.
Steve Winwood take his unique timeless sound, his love of
R&B, deep rooted incerest in Afro-Latin rhythms, some
conremporary soul grooves, spiritual ballads and his formidable
background as a rock heavyweight, whose experince and

The omeome of this
inrersecrion ofJazz,
Pop/Rock, R&B,
and Latin Jazz
avenues will not
predetermined.
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influence speaks to several generarions of fans of all genres of
music, including pop, rock, and R&B . Then, you have a basic
understanding of Steve Winwood . It has been roughly 30
years si nce the emergence of this rock vocalist who embarked
on an illustrious journey with such bands as Spencer Davis
Group, Traffıc and Blind Faith with Eric Clapton before
commencing his solo career. The gianrs as ]imi Hendrix,
Marienne Faithful, James Brown, Erra James, Billy Joel, George
Harrison, and Paul W eller are the fırst names that come to
mind with whom the artist has played all through these years.

Tito Puente - The master of a million srrokes on the
bottomless drums, the winner of 4 Grammy Awards, winner
of 400 published composirions including "Oye Como Va"
and "Para Los Rurnberos" which have been recorded and
popularised by Sanrana. All of these poinr up to Tito Puenre.
The master has been performing and dazzling audiences for
over 50 years around the world, is an achiever of a star in the
Hollywood W alk Of Fame, and owner of three honorary
doctorates from three differenr American educarianal
institutions. This percussionist, composer and arranger,
to dancers, is a guaranreed workout; to music lovers, he is the
master. The master and his Latin Jazz Ensemble had fılled the
İstanbul nights with music in the 2 nd International İstanbul
Jazz Festival and this time he will be colorifying anather
summer night with the Latin Crossing.
Arturo Sandoval - The trumpet virtuoso is fluenr in at least
three musical languages. He can burn through an Afro Cuban
groove, tear up a bebop tune or soar over a Mozart concerto
with equal power and grace. He was one of the founding
members of Irakere, who had visited the 2nd International
İstanbul Jazz Festival, the group that used jazz, classical, rock
and traditional Cuban music to ereare an exciring sound that
gave them worldwide acclaim . Throughout the 80's be
became a featured soloist of the United Nation Orchestra
with Dizzy Gillespie and received a Grammy for their
recording "Live At Royal Festival Hall". He has also recorded
a string of successful solo records. His laresr release
"Hor House" marks his fırst Latin jazz big band album.

Tito Puente is the
master of a million
strokes on che
botromless drums.
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LATIN CROSSING BAND

Ed Calle's fıery tenor sax has been a frequently employed
seeret weapon for years. He has been a seeret by che audience
but he is well known by contemporary biggest names in
music. Just ask Gloria Estefan, Natalie Cole, Jon Secada,
Pet Shop Boys, Frank Si nacra and Arturo Sandoval amongst
many others. His solo career has recently taken off with
release of "Double Talk".
Tommy A nthony, a gifted vocalist, a talenced guitar player,
a recording artise and a performer has opened up for Sting,
Natalie Merchant, Michael Bolron amongst others and roured
w ith Jon Seeada as a vocalist.
Walfreso Reyes Jr. The cuban born and Pue�to Rican raised
drummer has long worked with Sancana and Steve Winwood.
He is able ro sound like a drummer and percussionist at the
same time.
The bassise Oskar Careaya can deliver funky, reverberating
underpinnings or melodic classicism switching it from Latin
tumbao ro R&B licks at a moments notice.
Otmaro Ruiz is one of those rare multi instrumentalist
talents that transmits and translates his ability inco
excitement for the audience.
Manuel Castrillo, the Puerro Rican born percussionist has
been on rour and recorded with Sandoval for the past 3 years.
He delivers the Sabor of Latin music with taste and gusro.

•
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ROY HAYN ES,
J O H N PATITUCCI, DAN I LO P E REZ
Roy Haynes - davul drums
john Patitucci - bas bass
Dani/o Perez - piyano piano

Yer Venue: Cem il Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Date: 1 3. 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :00
• Roy Haynes - Elleriyle sıraların üstünde durmaksızın
"davul çaldığı" gerekçesiyle sınıftan atılan çocuk, o günden
sonra Charlie Parker, Lester Young ve Luis Russell'ın
okulunu yeğleyecek ve bir daha da okula geri dönmeyecektir.
l.:ester Young'un ''The Royal of Haynes" diye çağırdığı bu
seçkin caz davulcusu, bütün ustalarla çalmış ve bütün usta
seslerle çalışmış tek kişidir: Louis Armstrong, Lester Young,
Charlie Parker, Theolonius Monk ve John Coltrane,
Miles Davis ... Luis Russell'ın grubuna katı lmasını teklif
ederek ona yolladığı tek yön varış biletiyle New York'a
vardığı andan itibaren, kendine özgü ustalığı ve lirik
tutarl ıl ığı sayesinde Billie Holiday, Bud Powell, Thelonious
Monk ve Sonny Rollins gibi efsanelere eşlik etmiştir.
Roy Haynes bugün bebop ile çağdaş caz arasındaki geçişi
temsil etmektedir. Yaratıcı ve sağlam ritmik temeli;
Stan Getz, Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny ve
Michel Petrucciani gibi bi rbirinden farklı pek çok sanatçıyla
çalışmasına olanak tanım ıştı r. George Adams ve Hannibal
Peterson ile birlikte ilk caz rock gruplarından biri olan
The Hip Ensemble'nin başını çekmiştir.
Amerikan Tarihi Ulusal M üzesi tarafı ndan Amerikan Ul usal
Hazinesi ünvanını almış, 1 994'de, Yaşayan Caz Ustası
ünvanını elde etmiş ve bop davulunun gelişiminde önemli
rol oynamış olan Haynes'in sakin ve çekingen kişi liği
çal ışına da yansımaktadır. Davul çal ışı bugün de 1 949'da
Bud Powel l ile kayıt yaparken olduğu kadar taze ve

Elleriyle sıraların
üstünde durmaksızın
.. davul çaldıgı"'
gerekçesiyle sınıftan
atıldı.
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yaratıcıdı r. Onu 3. Uluslararası Istanbul Caz Festivali

kapsamında Chick Corea'nın Remembering Bud Powell
Tour'unda izleyememiş ya da izlemiş olan Istanbul seyirci si
için bu kaçınlamayacak bir fırsat.

john Patitucci

-

Hem akustik hem elektrik basta en

tanınmış cazcılardan biridir. Bası eline ilk defa 1 1
yaşındayken ağabeyiyle beraber bir garaj grubunda çalmaya
başlamasıyla alan Patitucci, zamanla ülkesinin önde gelen
basçıları arasında yerini almıştır. Patitucci'nin geçmişi
müziksel çeşitliliğe duyduğu ilgiyi ele verir. Beatles ve
Motown sanatçılarını Oames Jamerson'dan çok
etkilenmiştir) dinleyerek yetişen müzisyen, bir yandan rock
vuruşlarını keskinleştirirken bir yandan da gospel
gruplarıyla çalmış ve yoğun bir şeki lde klasik bas çalışarak
caz anlayışını geliştirmiştir. Yen i filizlenen Los Angeles caz
ortamı nda sivril i rken ilk büyük çaplı gösterisini piyanist
Gap Mangione ile gerçekleştiren Patitucci 1 980'1i yıllarda
Ry Cooper, Herbie Hancock, Tom Scott, Robben Ford,
Stan Getz, Larry Carlton, Freddie H ubbard, Roby Duke,
Ernie Watts, Lee Ritenour ve Dave G ruisin gibi
sanatçı larla birlikte çalışarak kendini çok yönlü bir
"sideman" ve bir session ası olarak kabul ettirmiştir.
Patitucci, Chick Corea'nı n Elektrik ve Akustik
G rupları'nda ana eleman olmasıyla, 1 985'te uluslararası
üne kavuşmuştur. Eleşti rmenlerden de hayranlarından da
övgü toplamayı başarmış, G uitar Player, Jazziz ve diğer
müzik yayınlarının okuyucuları tarafından defalarca "En Iyi
Caz Basçısı" ve "En Iyi Akustik Basçı" seçilmiştir. Hem
elektrik hem de akustik bas çalarak endüstrinin en iyi
müzisyenlerinin bir çoğuyla çalışmış, aynı zamanda
aralarında Brezilya ritmlerini derinlemesine ele aldığı son
albümü Mistura Fina'nın da bulunduğu çok sayıda solo
albüm çıkarmıştır. Keskin çizgileri ve parlak stilinin yanı
sıra hızı, berrak tonu ve çok yönlülüğü ile zamanı mızın
büyük bas yaratıcıları arasındaki yerini pekiştirmektedir.
Panomalı, 29 yaşındaki Danilo Perez, piyanodaki
kompozisyon doğaçlamalarıyla kendinden söz ettirmiştir.
Birlikte çaldığı ve müzikal tutumlarından çok etkilendiği iki

Patitucci bası eline
ilk defa 11 ya�ında
bir garaj grubunda
çalmaya
ba�lamasıyla aldı.
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çok önemli trompetçi, Dizzy G llespie ve Wynton Marsalis,

Perez'in türünün en seçkinleri arasında yer alan yeteneğini
onaylamışlardı r. Gil lespie, yalnızca 40'1 ı yıl ların ortalarında
bebop'un ortaya çıkmasına katkıda bulunmakla kalmamış,
Afro-lspanyol ritmlerle de ilgilenerek yarumcu ve bestecilerin

H e was rhrown out

ritm olanaklarını zenginleştirrnek amacıyla bunları caza

of rhe classroom for

aktarmak için incelikli ve heyecan verici yollar aramıştır.

drum m ing on che

G i llespie Perez'in, Latin ve G üney Ameri ka'da cazın
melodik ve armonik karmaşıklığınının çekiciliğine kapılarak
"lspanyol Tinge" in süregelen gelişimiminin bir parçası
olarak kendinden söz ettirecek genç müzisyenlerden biri
olduğunu düşünmüştür. Perez'i sahip olduğu ritm mirasını
dilediğince kullanarak yeni armonik kombinasyonlar
araması için cesaretlendirmiştir. Perez parmaklarıyla
anlattığı öykünün duygusunu daha büyük bir kesinl ikle
aktarabilmek için tamamen zekasını kul lanmaktadı r. O,
yaratıcılığı insan yüreğinin gereksinimleri ve gerçekleri
tarafından yönlendirilen bi reysel müzisyenin ta kendisidir.

• As a lirtle child was rhrown our of rhe classroom for his
continuous drumming on the desks wirh his hands, he
sropped going ro school afrer rhar preferring the school of
Charlie Parker, Lesrer Young and Luis Russell. "The Royal of
Haynes" as Lesrer Young called him, one of rhe most
disringuished of jazz drumming, Roy Haynes is rhe only one
who has played wirh all of rhe masret sounds: Louis
Armstrong, Lester Young, Charlie Parker, Theolonius Monk
and John Coltrane. Miles Davis, Chick Corea and Pat
Merheny are the three orher jazz giants he has worked with.
From the time he has arrived New York wirh rhe one way
ticket Luis Russell had sene him to join his band, his unique
versatility and lyrical consistency have backed up such
legends as Billie Holiday, Bud Powell, Thelonious Monk and
Sonny Rollins. He has been called as the link berween bebop
and conremporary jazz. He has collobrated as the innovati tive
and solid rhythmic foundation with a variety of artists such as
Stan Getz, Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny and Michel
Petrucciani. He led one of the firsr jazz rock groups, The Hip
Ensemble with George Adams and Hannibal Peterson.

his concinuous
desks w ith his
hands.
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Named as American National Treasure at the National
Museum of American History, awarded with a Jazz Masters
Fellowship in ı 994, a major fıgure in the development of bop
drumming, Hayne's relaxed and retiring personali ey is
reflected in his playing style. His drumming sounds as fresh
and innovative roday as it did when recording with Bud
Powell in ı 949. This is an undeniable opportuniry for the
İstanbul audience who had missed him (or even if has
warched him) in the Chick Corea's Remembering Bud Powell
Tour in rhe 3rd International İstanbul Jazz Festival .

John Patitucci - Is one of rhe leading bassisrs in Jazz, borh on
acousric and elecrric bass. Parirucci fırsr picked up the bass ar
age ı ı , playing in a garage band wirh his older brorher, and
has since become one of the premier bass players. John's
background reveals his love of musical diversiry. He grew up
listerting to the Beatles and Motown artists (James Jamerson
being a major influence). Patitucci continued honing his rock
chops while also working with gospel groups and widening
his understanding of jazz, studying classical bass extensively.
As he immersed himself in the burgeoning L.A. jazz scene,
his fırst high-exposure gig came with pianist Gap Mangione.
By the 80's he had established himselfas a versarile sicleman
and session ace working with the likes of Ry Cooder, Herbie
Hancock, Tom Scott, Robben Ford, Stan Getz, Larry Carlron,
Freddie Hubbard, Roby Duke, Ernie Watts, Lee Rirenour,
and Dave Gruisin. Patirucci's reputation went international
in ı 985 when Chick Corea sought him as a founding member
for both his Elekrric and Akoustic Bands. He has garnered
praise from crirics and fans alike, consistently winning polls
for "Best Jazz Bassisr" and "Best Acousric Bassisr" from rhe
readers of Guitar Player, Jazziz, and other music publications.
On both electric and upright bass, he has performed wirh
dozens of the industry's fınesr musicians and has also released
an impressive body of solo recordings, including his most
recenr album, Mistura Fina, which delves deep inro Brazilian
rhyrhms. His speed , clear rone and versatility along wirh his
distinctive lines and radiant style will secure his place
amongst the great bass innovarors of our time.

He fırsc picked up
the bass ac age 1 l ,
playing in a garage
band.
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Danilo Perez - From Panama, at 29, is appreciated for his
composirional improvising on piano. Among the elite of the
art his ralenr has already been recognized by two highly
influenrial trumpet players, Dizzy Gillespie and Wynron
Marsalis with whom he has performed and been impressed by
their attitudes of music. Gillespie not only helped invenr
bebop in the middle forties, but was farever inceresred in
Afro-Hispanic rhythms and looking for subtle or exciting
ways ro incorporare them inro jazz so as to expand the
rhyrhmic choices available ro the player and the composer.
Gillespie thought of Perez as one of the young musicians of
Latin and South America who are drawn ro the melodic and
harmonic complexiries of jazz as the new blood from who m
we will hear anather part of ongoing development of the
"Spanish Tinge". He encouraged Perez ro search out new
harmonic combinations bringing in as many rhythms from
his heritage as he wanred . Perez uses all of his considerable
inrellect to project ever more precisely the emotion of the
srory he is telling through his fıngers. He is the individual
musician whose creativiry is driven by the needs and truths of
the human heart.
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C H I C K CO REA "ORI G I N "

Chick Corea - akustik piyano acousric piano
Steve Wilson - flüt, soprano ve alto saksofon, klarnet flures, soprano & alro
sax, dariner
Bob Shappard - flüt, soprano ve tenor saksoon, klarnet flure, soprano & alro
sax, dariner
Steve Davis - trombon rrombone
Avishai Cohen - bas bass
Adam Cruz - davul drums

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Thearre
Tarih Dare: 1 3 . 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :00
• Chick Corea - Sanatçıyı en iyi anlatacak söz,
sanatçının kendisindendir: "Yıllar geçtikçe ilgi alaniarım
değişip çeşitleniyor, sürekli farklı vurgular kazanıyor... farkl ı
du rum larda çaldıkça, yapabileceklerim hakkında daha da
fazla seçenek keşfediyorum". Charl ie Parker, Dizzy
Gil lespie, Bud Powell, Lester You ng, Horace Silver,
Beethoven ve Mozart din lenen bir evde büyüyen Chick
Corea ilk profesyonel çalışmalarını bugün hala kendisini
etkilerneye devam eden Mongo Santamaria ve Willie
Bobo'nun Lati n gruplarında gerçekleştirmiştir. Miles
Davis'in grubunda ve The Bitches Brew ve In a Silent Way
kayıtlarında elektrik piyano çalışıyla caz dünyasının
yıldızlarından biri olarak kendini kabul ettirmiştir.
Profesyonel yaşamını Blue Mitchell, Cal Tjader ve Sarah
Vaughan gibi isimlerle birlikte çalarak sürdüren Corea, ilk
avangard değaçiama grubu Circle'da, Dave Holland, Barry
Altschul ve Anthony Braxton ile birlikte akustik bir
çerçevede serbest müzik arayışlarına girmiştir. Odak
noktasını sürekli değiştiren bir sanatçı olan Corea, daha
yumuşak samba esintili bir topluluk olan Return to
Forever'ı kurarak Flora Purim, Ai rto Pu rim, Joe Farrel ve
Stanley Clarke ile birlikte latin etkileri taşıyan füzyonu
yaymıştır. Bir sonraki adımı, Return to Forever'da, Lenny
White ve Bill Connors ile birlikte gerçekleştirdiği elektrik
füzyon olmuştur. Moog synthesizer'da benzersiz bir tarz

"Çaldıkça,
yapabileceklerim
hakkında daha da
fazla seçenek
ke�fediyorum".
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geliştiren Return to Forever, Connors yerine Al

DiMeola'lı kadrosuyla 1 970'1erin ortasında Where Have 1
Know You Before, G rammy ödüllü No Mystery ve
Romantic Warrior gibi yaratıcı albüm lerle füzyon akımının
başını çekmiştir. Corea, elektronik topluluklar, solo
piyano, klasik müzik, Herbie Hancock ve Gary Bu rton ile
birlikte akustik düetler, ve ardarda bi rbirinden farklı kayıt
serileri gerçekleştirmiştir. 1 980'1erde Acoustic and Electric
Bands'in kurulmasıyla, G rammy ödü llü Leprechaun, My
Spanish Heart ve M usicmagic ortaya çıkmıştır. Sanatçı,
verimli düşgücü sayesinde kendi formatların ı yinelediği
zamanlarda bile keşfedilecek yeni alanlar aramayı
sürdü rmektedir.
"Piyano bana özellikle aynı anda iki fon ksiyonu birleştirme
olanağı sağlıyor. Hem müzik formlarıyla deneyler yapmak,
onları doğaçlamalarla zenginleştirmek, hem de tam tersine
özgürce doğaçlamak ve ortaya çıkardığım malzemeden
temalar ve formlar alarak bunları yazılı kompozisyonlarda
kullanmak". Mozart, Bartok ve Powell'e benzer şekilde
yaklaşan Corea, caz köklerine dönüp bir yıldızlar kadrosu
oluşturarak öncü bebop piyanisti Bud Powell'in anısına
düzenlediği "Remembering Bud Powel l Tour" ile 3 .
Uluslararası Istanbul Caz Festivali'ne d e konuk olmuştu.
Son yıllarda, Bobby McFerrin'in yönetimindeki senfoni
orkestralarıyla Mozart'ın piyano konçertolarını
yorumlayarak müziğinin sınırlarını daha da genişleten
Corea, Origin ile bir kez daha açık hava sahnemize konuk
olacak. "Origin'in arkasında yatan düşüncelerden biri,
böyle bir ortamda sadece akustik enstrumanlar kullanarak
köklere dönmek, bence cazın kökleri burada yatıyor".
Origin'in repertuarı Corea besteleri ile, Duke Ellington,
Theolon i us Monk, Charlie Parker, Gershwin ve Johnny
Mercer parçalarından oluşuyor. Diğer bir deyişle,
repertuar cazın, Amerikan müziğinin köklerine uzanıyor.
Yetenekli genç lsrailli basçı Avishai Cohen 1 992'de New
York'a gittiğinde, bir yılını sabah saat beşlere, altılara kadar
inşaat işlerinde çalışmak ve bas çalışırken uyuya kalmakla
geçirdi. Ama yılmadı ve Joshua Red man, Roy Hargrove,
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Wynton Marsalis ve Adam Cruz ile birlikte çalmayı
başardı. Şimdi de Chick Corea'ya eşlik ediyor.

Alta ve soprano saksafon çalan Steve Wilson, R&B ve funk
gruplarında çalarak yetişti. Jon Hendricks ve Ellis Marsal is
ile çalışmak fırsatı buldu. Aralarında M i ngus Big Band ve
Vanguard Jazz Orchestra'nın da bulunduğu New York'un
önde gelen büyük gruplarıyla düzenli olarak çalmakta, ve
aynı zamanda da Dave Halland Beşiisi ve Steve Wilson
Beşiisi'nde yer almaktadı r. Sanatçı, Downbeat'in 1 997 Caz
Eleştirmenleri Anketi'nde hem soprano hem de alta
saksafon kategorilerinde "Geniş Kitlelerce Tanınmayı
Hakeden Yetenek" olarak anılmaktadır.
"Siide" tromboncu genç Steve Davis, 1 989-90'da gruba
katılan en son müzisyen olduğu Art Blakey'nin Jazz
Messengers'ındaki çalışmasıyla tanınmaktadır. Efsanevi
saksafoncu Jackie Mclean'nin altı lısı'ndaki performansıyla
günümüzün önemli sesleri arasında yer almıştır.
Tenor saksafon ve tahta üflemelilerde (woodwinds)
dinleyeceğimiz Bob Sheppard, ilk kez New York
Eastman Müzik Okulu'nda master derecesini aldıktan
sonra New Orleans'daki Layola Üniversitesi'nde ders
veren bir akademisyen olarak müzik dünyasına adım attı.
Çok yönlü bir session sanatçısı ve dağaçiamacı olarak
kendini kan ıtladıktan sonra, Jerry MacGuire, Leaving Las
Vegas, Goodfellas, Forrest G ump, Nixon ve Fi rst Wifes
Club gibi fil m ve çeşitli TV müziklerinde sesini duyurdu.

Ayrıca, Manhatten Transfer, Scott H enderson, Diana
Reeves gibi isimlerle kayıtlar yaptı ve Mike Stern Dörtlüsü,
Randy Breeker ve Toshiko Akiyoshi/ Lew Tabackin Big
Band ile çaldı.
Chick Corea'ya davul ve vurmal ı çalgılarda eşlik
edecek olan Adam Cruz, ünlü latin perkusyoncu Ray
Cruz'un oğludur. Cazdan Afro-Küba ve Brezilya gibi
dünya ritmierine ve kuşağının çağdaş funk ve hip hop
ritmierine uzanan geniş bir müzik yelpazesinde kendini
ifade edebilmektedir. Mingus Dynasty Big Band, David
Sanchez Beşiisi ve Eddie Palmieri ile yaptığı kayıtlarla New
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York'un Latin ve Caz çevrelerinde kendini kanıtlamıştır.
McCoy Tyner, Ai rto Moriera ve Herbie Mann ile

gerçekleştirdiği performanslarda benzersiz bir sound
ortaya koymuştur. Kısa süre önce New York Times Jazz
Review tarafından New York'un en saygıdeğer caz
müzisyenlerinden biri olarak tanımlanmış ve şu övgüyü
almıştır: "tamamıyla içine kapanmışken kolayca funk
biçimlerine ve Latin ritmierine geçiş yapabilir."

Chick Corea - The best phrase about the artise is from
the arrist, himseif. "My ineeresrs change and vary as the years
go along, with differenr emphases all the time . . . the more I
play in differenr situations, the more possibilities I discover
for what I can do" Growing up at a house full of sounds of
Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Lesrer Young,
Horace Silver, Beerhoven and Mozart, Corea's first notable
professional engagemenrs were in the Latin bands of Mo ngo
Sanramacia and Willie Bobo playing a style of music which
stili conrinues to affect him roday . He rose to true
prominince in the jazz world by playing the electric piano in
the band of Miles Davis and at the recordings The Birehes
Brew and In a Silent Way. His professional life was !ed
playing with names as Blue Mitchell, Cal Tjader and Saralı
Vaughan. His first avanr garde improvisarional group was
Circle with Dave Holland, Barry Altschul, and Anthony
Braxton where be explored free music within an acoustic
serting. As an artise changing his focus frequently, he
formed Return to Forever, a sofrer samba flavored ensemble,
latin influenced fusion fearuring Flora Purim , Airto Purim,
Joe Farrell and Stanley Clarke. His next step was the elecrric
fusion route with Return To Forever, Lenny White and Bill
Connors. Forging a unique style on the moog synthesizer,
Return To Forever witb Al DiMeola replacing Connors
spearbeaded the mid 70's fusion movement with innovative
albums such as Where Have I Known You Before, grammy
winning No Mystery, and Romantic Warrior. Corea delved
inro diverse series of recordings-elecrronic ensembles, sola
•

piano, classical music, acoustic duos with Herbie Hancock
Gary Burton, ere. Formarion of the Akoustic and Elektric

The more 1 play, the
more possibiliries 1
d iseover for
can do.
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Bands in SO's !ed to Grammy wining Leprechaun, My
Spanish Heart and Musicmagic. With his fertile
imagination, he is contimıously seeking new territory even
when reiterating his formars.
"Piano especially enables me to combine borh functions at
the same time. Experimenting with both musical forms,
extending them with improvisarion-or the reverse:
Improving freely and then exrracting chemes and forms from
what material I invenr and come across for later written
composirions" He approaches Mozart, Bartok and Powell
with a very smi lar touch, too. Corea rerurned to his jazz
roots by putring together an all star band co pay homage to
pioneer bebop pianist Bud Powell. The " Remembering Bud
Powell Tour" which had also scoppedd at the 3rd
International İstanbul Jazz Festival. In recenr years he has
srretched his musical boundaries by recording and
performing Mozart piano concertos with symphony
orchesrras conducted by Boby McFerrin. And now he comes
once more to our open air stage with the Origin. "One of the
ideas of Origin is returning to roots just working with
acoustic instrumenrs in a sening !ike this and this is where I
think the roots of jazz lie" The repertoire of the Origin is
formed of Corea's writings, songs of Duke Ellington,
Thelonious Monk, Charlie Parker, Gershwin and Johnny
Mercer. In other words, roots in Jazz, roots in American
m us i c.
As the talented young Israeli bass player, Avishai Cohen,
moved to NY in 1 992, he had to work in construction jobs
til! 5 -6 in the morning and spend a year falling asleep on the
bass while trying to practice. He did hang on though and
succeeded in performing with Joshua Redman, Roy
Hargrove, Wynron Marsalis and Adam Cruz. And now he is
with Chick Corea.
Steve Wilson - On alto and sopran� saxophone grew up
playing in R&B and funk bands. He found the opportunity
to perform and study with Jon Hendricks and Ellis Marsalis.
Now, he periodically performs with some of New York's
premier big bands including the Mingus Big Band and the
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Vanguard Jazz Orchestra; also playing with Dave Holland
Quintet and Steve Wilson Quintet.

He was cited in Downbeat's 1 997 Jazz Critics Poll as "Talent
Deserving Wider Recognition" in both soprano and alto
saxophone categories.
Young Steve Davis on slide trombone, is best known for his
work in Art Blakey's Jazz Messengers to whom he was the
last musician ro join in 1 989-90. Playing with the legendary
saxophonist Jackie McLean's Sexret, he emerged as todays
imporrant voices.
Bob Sheppard - On tenor saxophone and woodwinds
started the music scene as an academician teaching at
Loyola University in New Orleans after acquiring a
master degree from Eastman School of Music in New York.
As he established himself as a versatile session player and an
improvisor, his well defıned sound appeared on many
soundtracks of motion pictures as Jerry MacGuire,
Leaving Las Vegas, Goodfellas, Forrest Gump, Nixon and
First Wives Club as well as many TV soundrracks. He has
also recorded with Manhattan Transfer, Scott Henderson,
Diana Reeves, ete. and has been a member of M ike Stern
Quartet, Randy Brecker, Toshiko Akiyoshi/Lew Tabackin
Big Band.
Adam Cruz - On drums and percussion, son of Ray Cruz a
well known latin percussionist, expresses h imself in music
ranging from the jazz genre ro world rhythms such as Mro
Cuban and Brazillian and within the comemporary funk and
hip hop rhythms of his generation. He gained recognition in
the Latin and Jazz circles in NY through recording w ith
Mingus Dynasty Big Band, David Sanchez Quimet, and
Eddie Palmieri. He has brought his unique sound ro
performances with McCoy Tyner, Airto Moriera, and Herbie
Mann. He was recent!y proclaimed by New York Times Jazz
Review as of the most respected jazz musicians in New York
and praised as "profoundly locked in, shifting easily straight ahead swing to funk patterns and Latin rhythms . "
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We would /ike to thaıık ORGANICS for sponsoriııg this perfomıance.

D E E P FO REST
Michel Sanchez - klavyeli çalgılar keyboards
Eric Mouquet klavyeli çalgılar keyboards
Paolo Damanti - klavyeli çalgılar keyboards
Didier C resson - bas bass
Fred Savinien - vurmalı çalgılar percussions
Neil Conti - davul drums
Gino Ceccarelli - vokal vocals
Monique Rasoanirina - vokal vocals
Gabrielle "Lala" Raharimalala vokal vocals
-

-

Yer Venue: Cemi! Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Thearre
Tarih Date: 14. 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :30
• Kuzey Fransa'dan gelen bu eşsiz sound, Eric Mouquet ve
Michel Sanches'den oluşan Deep Forest adl ı bu ikili,
dünyamıza ait olmayan ama aynı zamanda onunla çok yakın
il işki içersinde bulunan bir tarz geliştirdiler. Dünyanın her
köşesinden apayrı sesleri kendilerine çeken ikilinin
yönetiminde sonsuz uzaklıktaki fısıltılar artık bizim için
birer tanıdık oldular. Neşe ilahileri ve nefret çığlıkları,
dualar, umut ve umutsuzluk şarkıları, hepsi aslolanları
sarsmak, duyularımızı yakalayıp, duygularımızı harekete
geçirmek için bize sunuldular.

Michel Sanches - Klavyeli çalgılarda bir virtüözdür, özellikle
de Hammond ergiarda uzmanlaşmıştır. Hala Ravel, Dutilleux
ve Messiaen'in yolunu takip eden Sanchez caz karşısı nda
büyülenmiş özellikle de Herbie Hanecek'dan etkilenmiştir.

Eric Bouquet - Klavye kullanmayı kendi kendine bir müzik
mağazasının köşesinde öğrenmiş. Evde, plaklardan Bach ve
Deep Purple parçalarını taklit ederek çalışmalarını sürdürmüş.
Progresif rock (Genesis) sevgisi ilk önce caz rock (Weather
Report, Chick Corea), daha sonra da be-bop (Gillespie,
Coltrane) dinlemesine sebep olmuş ve tekniğini
geliştirmesine yardımcı olmuştur.

Neşe ilahileri ve
nefret çıglıkları,
dualar, umut ve
umutsuzluk
şarkıları.
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Bu iki müzik adamı, dünya üzerindeki kültürlere,

geleneklere, efsanelere ve halk sanatiarına ulaşabilmek,
bestelerinde bu esinleri kul lanabilmek için, Macaristan'dan
Beyaz Rusya'ya dolanıp, Tayvan'dan Moğolistan'a, Amazon
ormanlarının ortası ndan Fransa'nın kuzeyine, Havana'dan
Prag'a, Madagaskar'dan New York'a uzanıp iki
yarı mkürenin arasındaki müzikal uçurumu daralttılar.
Pigmelerin, lnnuitlerin ve Amerikan yerlilerinin eşsiz
seslerini harmanlayıp, Bali ve G ü rcü seslerini Çingene
şarkılarıyla, Macar ve Rus tınılarıyla karıştı rıyorlar.
Geleneksel müzikleri elektronik müzikle ve akorlarla
bi rleştirip, ortaya tamamen farklı ve kendi lerine has bir ses
çıkarıyorlar . Sonuç olarak, Deep Forest müziğin evrensel
dilini yaratıyor.

• The unique sounds of this musical duo from the North of
France, togerher as Deep Forest, Eric Mouquet and Michel
Sanchez have creared a sryle which is out of this world,
yer intimarely in touch with it. They draw on voices from
every corner of the world. Under their patronage, infinirely
distant utterances have become familiar to us. Hymns of joy
and cries of anger, prayers, songs of hope and despair have all
been brought to shake our cerrainties, seize our senses and stir
our emotions.
After becoming an organ virtuoso and a Harnınand organ
specialist, but sri ll remaining a disciple of Ravel, Dutilleux
and Messiaen , Michel Sanchez has developed a fascination
for jazz especially being affected by Herbie Hancock.
Eric Mouquet taught himself how to play keyboards in the
corner of a music shop. He wem on to irnitate Deep Purple
and Bach at home, working from records. His taste for
'progressive'rock (Genesis) led him to listen to Jazz-Rock
(eg. Weather Report, Chick Corea), rhen Be-Bop (eg.
Gillespie, Coltrane) and helped to improve his technique.
These two men, in order to capture the culrure, traditions,
legends and folklore from the world, to inspire their
compositions, span to Hungary and Byelorussia, strerching
out to Taiwan and Mongolia, from the heart of the Amazan

Hymns of joy and
cries of anger,
prayers, songs of
hope and despair.
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forest to the North of France, from Havana to Prague,
from Madagascar to New York narrowing the musical gap
between the hemispheres. They blend the unique sounds of
Pygmies, Innuits and Native Americans, mix Balinese and
Georgian voices with Tzigany songs, and sounds of Magyars
and Russians. They mix rraditional music w ith electronic
sounds and chords. However, the overall sound of their music
is uniquely differenr. In the end, Deep Foresr ereares the
universal language of music.
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KEN NY GARRETT DÖRTLÜSÜ QUARTET
Kenny Garrett saksofon saxophone
Christopher Dave - davul drums
Nathaniel Reeves - bas bass
Shedrick Mitchell - piyano piano
-

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açı khava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Dare: 1 5. 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :00
• Ifade tarzı, hayalgücü ve anlatımdaki ustalığıyla tan ınan
36 yaşındaki alto saksafoncu, M i les Davis, Art Blakey ve
Freddie Hubbard gibi efsanelerle çaldı ve kayıtlar yaptı.
Üniversiteye gitmek yerine Mercer Ellington'ın yönettiği
Duke Eliington Orchestra'ya katı larak hayatını değiştirip
caz dünyasına atıldığı günden beri büyük tutkusu ve
enstrümanı üstündeki istisnai kontrolü onu 1 . sınıf caz
sanatçılarından biri yapmıştır. Onun yoğun ve tutkulu alto
saksafon sesini bu defa Coltrane sonrası en sıkı dörtlü
olarak tanımlanan Kenny Garrett Dörtlüsü'nde, dinliyoruz.
• Reknown for his expressiveness, imagination and master
srorytelling, the 36 years old alro saxophonist has performed
and recorded w ith such legends as Miles Davis, Art Blakey,
and Freddie Hubbard. After he changed his life by joining
the Duke Ellingron Orchestra led by Mercer Ellington in
stead of attaining the university, his great passion and
exceptional instrumental control have brought him into the
fırst rank of jazz artists. His intense and passionate al ro
saxophone sound will be heard with the The Kenny Garrett
Quartet who have established themselves as some of the
hortest post-Colerane Quartet jazzmen.

Ifade tarzı.
hayalgücü ve
anlatımdaki
ustalı�ıyla tanınıyor.
Reknown for his
expressiveness,
imagination and
masrer smryrelling.
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J O H N McLAU G H L I N BEŞLiSi QUINTET

John McLaughlin - gitar guitar
Denis Chambers davul drums
Jim Beard - piyano piano
Gary Thomas - saksofon saxophone
Matthew Garrison bas bass
-

-

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Date: 1 5. 0 7. 1 998
Saat Time: 2 1 :00
• John Mclaughlin - Çağdaş müziğe yaptığı yenilikçi ve
deneyci katkılarla çok iyi tanınan ve etkisi değaçiama
m üziğin her alanı nda hissedilen Mclaughlin iç sesini kişisel,
güçlü bir dışavurum haline getirmek için değaçiama
müziği nin dilini yeniden şeki llendirmiştir. 1 960'1arda gözler
önüne çıktığından beri birçok önemli projeyi
gerçekleştiren bu caz virtüözü Miles Davis'in Bitches
Brew, Directions ve In a Silent Way gibi başyapıtlarında da
yer almıştır. My Goal's Beyand albümüyle birlikte akustik
gitar çalmaya başlayan Mclaughlin 1 970'1erde bu temada
deneysel çalışmalarına devam etmiştir. Bu dönemde
efsanevi Mahavishnu Orkestrası, The l nner Mounting
Flame ve Birds of Fire adlı klasikleşmiş albümleriyle, fusion
için hem ticari açıdan hem de sanat açısından ilkler
oluşturken Hint-Caz grubu Shakti, sanatçının her tü rlü
enstrümandan elektrik ve akustik denemelerle parlak
tınılar çıkarabileceğinin bir göstergesi olarak müzikte yeni
ufuklar açdı. 1 980'1erde başladığı denemeleri gitar sentezi
üzerine yoğunlaştıran Mclaugh lin uzun bir süre, Trilok
Gurtu'nun da yer aldığı grubuyla Hint cazını araştırdıktan
sonra, büyüleyici genç klavyeci Joey Defrancesco ve büyük
davulcu Dennis Chambers'la, atıl ımcı ve dinamik bir trio
olan Free Spirits adlı grubu kurdu.
30 yılı aşkın müzik yaşamının zirvesinde, hala taptaze olan
canlılığı ve yaratıcı lığıyla bop, free jazz, jazz-rock fusion,
Hint müziği ve klasik müziği kapsayan geniş bir yelpazeye
sahiptir. Mclaughlin'in bu sene birlikte geldiği, fusion ateşini
yeniden canlandıran The Heart of Things Band, o tatlı

Grup gücün, ruhun
ve aklın en güzel
şekilde yanyana
gelmesini sergiliyor.

/ OJ

gölgelemeleri, armonik farklılıkları ve espiri li oyunlarıyla,
gücün, ruhun ve aklın en güzel şekilde yanyana gelmesini
sergiliyor.
1 995'te 2.Uiuslarası Istanbul Caz Festival i'ne John
Mclaughlin'in Free Spi rits grubuyla katılan Dennis

C hambers, bu sene John Mclaughlin'le beraber yine
karşımızda. En son Breeker Kardeşler ile Avrupa ve ABD
turnelerine çıkan Dennis Chambers, uzun süredir John
Mclaugh lin'in favori davulcu ları arasında yer alıyor. Ama
Mclaughlin, ancak elektrogitar çalmaya karar verdiğinde
onunla bir grup kurabileceğini düşünmeye başlamışdı.
Ancak 1 992 yılında Mclaughlin ve Chambers, Ispanya'da
Sevilla'da "Gitar Efsaneleri" Festivali'nde, George Duke'ün
Big Band'ine konuk sanatçı olarak katı lıp birlikte çaldıktan
son ra, bir gün bir toplulukta birlikte çalmaları gerektiğine
karar vermişler.

• John McLaughlin - Well known for his innovative
experimental contributions to conremporary music, his
influence has been felt in every area of improvised music to
which he has been commitred to reshaping i ts language into
a personal powerful express i on of his inner voice. S ince he
came to prominince in 1 960's, he has embarked on a series of
high profile projects. He contributed to Davis's masterpieces
such as Birehes Brew, Directions, and In a Silenr Way.
Beginning w ith the record of My Goal's Beyond, he began
playing accoustic guitar. Throughout the 70's he continued
to experiment with conrexts: his legendary Mahavishu
Orchestra set commercial and artistic precedents for electric
fusion with the dassic The Inner Mounting Flame arı'd Birds
of Fire albums. Then he formed Shakti a pioneering Indian
Jazz group that established him as one of the most
incandescent players capable of wrenching brilliance from any
instrument acoustic and electric explorations. In 1 980's he
experimenred with guitar synrhesis. After spending
considerable time exploring the Indian-tinged jazz of his tri o
fearuring Trilok Gurtu, he formed a new band called Free
Spirits an aggressive trio with the dazzling young organİst
Joey Defrancesco and the great drummer Dennis Chambers.

The band represenrs
rhe fınesr fusion of
power, saul and
intelligence.
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At the top of his profession for three decades now he has
ranged across a vast musical territory taking in bop, free jazz,
jazz-rock fusion, Inciian music, and classical composirion.
His vitality and creativiry remain undiminished. The Heart
of Things Band, that McLaughlin visits with this year
rekindles John's fusion fires. But w ith i ts delicare shadings,
harmonic nuance and delightful interplay, the band
represenrs the fi nest melding of power, soul and intelligence.

In 1 995 , Dennis Chambers had played wirh John
McLaughlin's Free Spirits during the 2nd International Jazz
Festival in Istanbul. Now, he is back in İstanbul aga.in with
John McLaughlin. Chambers last touring Europe an the USA
with the Breaker Brothers, has been one of John McLaughlin's
favourite drummers for a long time. But only unril he
decided to play electric guitar was it possible to actually
think about formi ng a band with him. Only after playing the
"Guitar Legends" festival in Seville, Spain 1 992, where
McLaughlin and Chambers appeared as guests in George
Duke's Big Band, they then decided that one day they had to
play together in a band . . .
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C U BANISMO
]esus Alemany - trompet trumpet
Luis Alemany - trompet trumpet
Ro/o Martinez - vokal lead vocals
]avier Zalba - saksofon, flüt saxophone, flute
Nachito piyano piano
Carlos Del Puerto - bas bass
Emilio Del Montes - timbal timbales
Carlos Godines - bongo bongos
Tata Guines konga congas
Nardy Casteliini - saksofon saxophone
Fernando "EI]ibaro" - vokal backing vocals
Coto tres (akustik gitar) tres (acoustic guitar)
Carlos Alvarez trombon trombone
Alberto Hernandez - konga congas
Panga - konga congas
-

-

-

-

Yer Venue: Cem il Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Date: 1 6. 0 7. 1 998
Saat Time: 2 1 :00
• Jesus Alemany'nin başı çektiği Cubanismo dünya
sahnelerine çıkışları nı New Orleans ve Montreal Caz
Festivallerinde yaptıktan sonra New York, Boston,
San Fransisco ve Los Angeles'da yok satan konserler
verdiler. 1 4 kişiden oluşan bu yıldızlar grubu şimdi de
Istanbul Caz Festivali'ndeler. Havana'nın en tanınmış
müzisyenlerini 1 950 ve 60'1arın Küba dans müziğine
adanan bir albüm kayıdı için biraraya getiren Cubanismo
projesi, Latin müziğini dünya çapında popüler yapan
rumba, ça-ça-ça, danzon ve son gibi birçok Küba dans
müziğine tekrar hayat verdi. Alemany sadece 35 yaşında
olsa da grubun repertuarını oluşturan orjinal ve klasik
rumba'lar, montuno'lar ve danzon'lar bu Londra kökenli
trompetçinin Küba müziğinin temel taşı "son" hakkında
sahip olduğu etkileyici bilginin göstergesi oluyor.

Bu yıldızlar
geçidi Latin
dünyasının yankı
yapmı� sanatçılarını
barındırıyor
bünyesinde.
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Bu yıldızlar geçidi Latin dünyasının yankı yapmış
sanatçılarını barındı rıyor bünyesinde: Viiiage Voice'un
"gerçek bir Miles Davis havasını ve Fats Navarro'nun
"funky" akışını barındıran karizmatik bir trompetçi" olarak
tanıttığı Latin müziğinin en genç ve parlak yıldızı olan Jesus
Alemany; dünyanı n en iyi Latin piyanistlerinden biri olarak
kabul edilen Nachito; Küba dışında pek sık görünmemesine
rağmen, üç kuşak boyunca "congaleros'un" ideal sanatçısı
olan efsanevi Tata G uines; çağdaş Latin bas tekniğini
başlatan kişi olarak tanı nan, I rakere grubunun kurucu
üyelerinden biri olan Carlos del Puerto; ve J esus
Alemany'nin amcası, birçok Kübalı orkestranın emektarı,
yıl larca ünlü Tropicana Club'ın nefesli çalgılar ekibini
yöneten Luis Alemany. Cubanismo Montuno Allegre'yi
çalmaya başladığında ortaya çıkardıkları, insanı adeta transa
sokan salsa ritmi başladığında kendinizi yerinizde Thelonius
Monk gibi dansederken bulacaksınız! Cubanismo'nun
hesapta olmayan o yakıcı ruhu size iyi vakit geçi rtecek.

• Cubanismo, starring Jesus Alemany, launch themselves
onto the world stage From New Orleans and Montreal Jazz
Festivals co sold out shows in New York, J3oscon, San Francisco
and Los Angeles. The 1 4 piece all star group now headlines co
İstanbul Jazz Festival. Cubanismo that started as a recording
project an all star descarga bringing Havana's greatest musicians
cogether in a homage to the Cuban dance music of the 50's
and 60's breathed new life into the great Cuban dance styles
that have made Latin music popular all over the world
rumba, cha-cha-cha, danzon, son and many more. Alemany
may be a mere 35 years of age buc his band's assorcmenc of
original and dassic rumbas, moncunos and danzons benefit
from what the London based bugler knows about the son,
Cuban music's turn of the century building block
This all star band embodies such well known arcists who have
been the milestones of the Latin music: Jesus Alemany the
brightest young star in Latin music, of whom the V iliage
Voice said "a precise and charismatic trumpeter with the
regal bearing of Miles Davis and the funky precise flow of
Fats Navarro"; Nachico who is regarded as one of the best

This all star band
embcxlies such well
known artists who
have been che
milesrones of the
Latin music.
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Latin pianists in the world; the legendary Tata Güines, the
role model for three generarions of congaleros, despite the
rariry of his appearances our of Cuba; Carlos del Puerro was
one of the original members of Irakere and a man generally
considered as the founder of modern Latin bass playing;
Jesus's uncle, trumperer Luis Alemany, a veteran of many
Cuban orchestras having led the brass seetion ar the famous
Tropicana Club for many years. When Alemany's men will
launch i mo Monruno Allegre, the tranee-like salsa groove
will make you spin in place !ike Thelonius Monk! You will
enjoy the blazing extemporaneous spirit running through
Cubanismo.

.------.--
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McCOY TYN E R & "TH E LAT I N ALL-STARS"

McCoy Tyner - piyano piano
Gary Bartz - saksofon saxophone
C/audio Roditi - trompet rrumpet
Steve Tıtrre trombon trombone
Avery Sharpe - bas bass
johnny Martin - timbal timbates
Giovanni Hidalgo - konga congas
Aaron Scott - davul drums
-

Yer Venue: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Thearre
Tarih Dare: 1 6. 0 7. 1 998
Saat Time: 2 1 :00
• Siz daha on altı yaşındayken Bud Powell piyanonuzu
çalsaydı ne yapardınız? Işte, McCoy Tyner'ın başından
geçenler bunlar ve bu onun çağdaş cazın meşhu r akustik
piyanistlerinden ve bestecilerinden biri olmasını sağladı.
Caz dünyasına 1 960'1arda John Coltrane Quartet'de giriş
yapan Tyner daha sonra kendi üçlüsünü ve dörtlüsünü
oluştururken bir yandan da l ke & Tina Turner,
Jimmy Witherspoon gibi isimlerle blues ve soul çalıyordu.
Miles Davis, Art Farmer, ve Benny Galson bu müthiş
kariyer boyunca çalıştığı diğer büyük cazcılardı. Caz ve
Latin müziklerinin ritim lerindeki Afrika müziğinin soundu
ve m i rası onun için her zaman heyecanlandırıcı bir öge
olmuştur. Latin müziği nin dev pianisti olarak tanınmış olsa
da kendisini bir Latin caz piyanistinden daha çok bir
"percussive" pianist olarak görmüştür.

Garry Bartz - lık profesyonel çalışması, 1 964'de Max Roach
ve Abbey Lincoln Topluluğuyla oldu. Daha sonra, Art Blakey'nin
Jazz Messengers grubuna katılma fırsatını elde edince, McCoy
Tyner'la ve Miles Davis'le çaldı. 1 972'de Ntu Troop'u kurarak
"funk fusion" sahasına ilerledi. Son yıllarda, iddialı ve atılgan
doğaçlamalarını en iyi şekilde sergileyen "hard bop fold"
akımına yönelmiştir. Charlie Parker'ı dinleyip ilham alarak
saksafon çalmaya başlayan ve onun tarzını sürdürmeye çalışan
Bartz'ın çalma tarzının birlikte çaldığı Phil Woods ve Jackie
McLean geleneğinden geldiği söylenebilir.

Afrika müziginin
sound'u ve
mirası onun için
her zaman
heyecanlandırıcı
bir öge olmuştur.
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Brezilyalı trompetçi ve besteci C laudio Roditi, Louis

Armstorg tarafından keşfedilmiştir. "Bugle" la Latin ve
trompetle bebop onun hem bebop, hem de Latin müzi kte
besteler ve dogaçlamalar yapmasını sağlayan çift kişiligi
olmuştur. Eğitimini Aurino Ferrei ra'yla yaparken bebop
dogaçlamaları ilgisini çekerek Charlie Parker, Dizzy Gillespie
ve Miles Davis'den etkilenmiştir. Bunun yanısıra, Afro Cuban
ve Samba orkestralarıyla da çalışmıştır. Charl ie Rousse,
Slide Hampton, H erbie Mann, Paquito D' Rivera Band,
McCoy Tyner, Buddy Montgomery, Dizzy G i llespie's
United Nation Orchestra birlikte çaldıgı ve kayıtlar yaptıgı
isimlerden ve gruplardan bi rkaçıdır.
Santana, Roland Kirk, Art Blakey ve Chico Harnilton
besteci ve tromboncu Steve Turre'nin birlikte çaldığı
isimlerden birkaçıdır. Gerçek şöhreti Slide Hampton'nun
World Trombone Toplulugunda yakalamıştır.
Çaldıgı enstrumanın tarihçesini bilmektedir ve teknik
açıdan da bir ustadır. Aranjmanlardaki ve besteciliğindeki
yeteneği Archie Shepp's Attica Blues Band, Lester Bowie's
Brass Fantasy, McCoy Tyner's Big Band, Benny Golson,
Dave Valentin ve Jazz Masters gibi birlikte çalıştığı gruplara
başarı kazandırmıştır. Kendiği geleneğini yaratan ritmik
çalma tarzıyla Afrika, Karaip ve G üney Amerika'ya ait
öğeleri bir potada eritmiştir.

• What would have you done if Bud Powell had actually
played on your piano while you were only sixteen?
Well, that's what had happened to McCoy Tyner and this
led him to be a renowned conremporary acoustic pianist and
composer in the jazz rradition. As he fırst came inro the jazz
scene in the 60's as a member of the John Colrrane Quarret,
he followingly led his own trio and then guarret while also
playing blues and soul with Ike & Tina Turner and Jimmy
Witherspoon, among others.
During his illustrious career Miles Davis, Art Farmer and
Benny Golson were other names that he worked with.
The sound and the inheritage of the African music in the
rhythms ofJazz and Latin Music has always been challenging

The sound and the
inlıericage of che
African music in
the rhythms ofJazz
and lacin Music
has always been
challenging for him.
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for him. He considers himself a percussive pianist though
more than being a latin jazz pianist.

Gary Bartz - First proffessional engagement was with Max
Roach and Abbey Lincoln Band in 1 964. Later, as he had the
opportunity to be a member of Art Blakey's Jazz Messengers,
he played with McCoy Tyner and Miles Davis. He formed
Ntu Troop in 1 972 moving fıır ther into the funk fusion field.
In recent years, he has moved to hard bop fold a genre which
shows off his assenive and agile improvisation to best
advantage. Originally inspired to take up the saxophone by
hearing Charlie Parker, he has helped to keep the succession
ali ve. lt can be said that his playing is in the tradition of Ph il
Woods and Jackie MccLean with whoom he has played .
Claudio Roditi - The Brazillian bugliste and compositor has
been discovered by Louis Armstorg. Bugle and Latin and
trumpet and Bebop have been his two personalities providing
him with compositions and improvisations both on bebop
and Latin music. As he scudied with Aurino Ferreira, he got
interested in bebop improvisation and was affected by Charlie
Parker, Dizzy Gillespie, and Miles Davis. Also, though, he
has played in Afro Cuban and Samba Orchestras. Charlie
Rousse, Slide Hampton, Herbie Mann, Paquito D'Rivera
Band , McCoy Tyner, Buddy Momgomery, Dizzy Gillespie's
United Nation ürehescra are some names he has performed
and recorded with.
Samana, Roland Kirk, Art Blakey and Chico Harnilton are
some of the names the composer and the trombonist Steve
Turre has performed with. Slide Hampton's World
Trambone E nsemble was though the place where he acquired
fame. He knows the history of the instrument he plays with
and is a master on the techniques. His talent in arrangements
and compositions brought success ro che groups he played
with such as Archie Shepp's Attica Blues Band, Lester
Bowie's Brass Fantasy, McCoy Tyner's Big Band, Benny
Golson, Dave Valemin, and the Jazz Mascers. Creacing his
own tradition, his rythmical playing melts the African,
Carribean and South American elemems in one pot.

\'
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KUDSi E RG U N E R VE GRUBU BAND
Kudsi Erguner - ney
Derya Türkan - kemençe
Hakan Güngör - kanun
Mehmet Birmez - ud
Necip Gülses tanbur
Bruno Caillat - zarb, bendir, tabla
-

Yer Venue: Cem il Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Thearre
Tarih Dare: 1 7. 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :30
• Dedesi Süleyman Erguner ve babası Ulvi Erguner'in
sanatı olan neyzenliği devam ettiren Kudsi Erguner
Paris'te mimarlık ve müzikoloji eğitimi görerek her iki
dalda da doktora yaptı. Türk, Orta Doğu ve Asya
müzikleri konusunda araştırma yaptı; uzun süre Fransız
radyosunda müzik prodüktörü olarak geleneksel dünya
müziklerini yayın ladı. Avrupa, Amerika ve Japonya'da
verdiği konserler ve yaptığı kayıtlarla neyi, Türk tasavvuf
müziğini ve Istanbul'un kendine özgü müzik kültürünü
bütün dü nyaya tanıttı. Peter Brook, Marco Ferreri,
Scorsese gibi yapı mcıların film lerine ve Peter Gabriel'in
i ki albümüne katkıda bulunan Erguner Didier Lockwood
ve Jean-Marc Padovanni gibi caz müzisyenleriyle de
çalışmıştır.
Türk Müziğinin pesrev, semai, sirto adı verilen formlarda
bestelenmiş geniş bir enstrümantal müzik repertuarı
olmasına rağmen, ne yazık ki sözlü müzik kadar
değerlendirilmemektedir. Bugüne kadar Türk müziğinde
birçok değişik form ve konuların ortaya konmasında
önemli bir rol oynayan Kudsi Erguner ve grubu bu
konserde de son yıl larda bestelenmiş saz eserlerini özgün
bir yorumla sunarak Bjork öncesi i lginç bir köprü
oluşturacaklar

Sanatçı, dedesi
SUieyman Erguner
ve babası Ulvi
Erguner'in sanatJ
olan neyzenligi
devam ettiriyor.
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• Kudsi Erguner conrinues the family rradition of ney (end
blown flute) playing that was established by his grandfather
Süleyman Erguner and his father Ulvi Erguner. He studied
architecture and musicology in Paris and received Masters
degrees in both branches. He conducted research on Turkish,
Middle Eastern and Asian Music. He worked for a long
period, as a producer of music programmes at the French
Radio and prepared many programmes on world traditional
music. He inrroduced ney, the Turkish sufı music and the
authentic musical culture of İstanbul all over the world w ith
concerts he has given in Europe, the USA and ]apan. He has
conrributed with his music ro fılms produced by Peter Brook,
Marco Ferreri and Scorsese and ro two albums of Peter
Gabriel. He has also performed with jazz musicians such as
D idier Lockwood and Jean-Marc Padovanni.
Even though the instrumental Turkish music attains a wide
range of instrumental music fed by such forms as "pesrev,
semai and sirto", it has not unforrunately been valued as oral
music. Kudsi Erguner and his band who have been playing a
major role in stating several different forms and ropics in
Turkish music, will in this concert be constructing an
inceresting link before Bjork performing the late string
compositions with a unique style.

The areise continues
rhe family rradirion
of ney playing
esrablished by his
grandfarher
Süleyman Erguner
and hjs facher Ulvi
Erguner.
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BJÖ RK

Sanatçıya 8 yaylı sazlar sanatçısı ve bir keyboard eşlik edecek.
The arrisr will be backed up by 8 string i nstrumenrs and a keyboard.

Yer Venue: Cem il Topuzlu Açıkhava Sahnesi Open Air Theatre
Tarih Date: 1 7. 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :3 0
• Sesinin kendine has, o belirgin tınısıyla ifade yeteneğine
sahip müthiş bir şarkıcı. Onun etiketi gırtlaktan gelen genç
kız fısıltıları. Şarkı sözlerini Björkçe di linde yazıyor; örneğin
homojen yerine kendince homojenik diyor. Onun için
"teknoloji sıcak ve duyarlı, çok yumuşak ve heyecan verici
olabi lir". Disiplinli ve spontan bir çalışma içerisinde aksak
ritmli vokaller, mekanikleşti rilmiş seslerin kaotik fırtı nasını
kullanan, oyuncu bir çocuk kadın o. Fütüristik, tekno etki li
dans parçaları, hip hop ritimleri ve bilgisayar çıkışlı ses
efektlerine eşlik eden çılgın kalp atışlarını andıran ritimler
ve geniş vokal efektler Bjork müziğinin birer parçası.
Müzikle içiçe, bohem bir ailede doğan Bjork, i l k önce bir
çocuk yıldız, daha sonra da Izianda alt kültürünün alternatif
new wave pop müzik dünyasının genç yıldızı oldu. Cover
ve Izianda pop şarkıları söylediği i l k albümünü çıkardığında
l l yaşındaydı. Daha sonra Exodus ve Tappi Tikarrass gibi
punk gruplarında ve çıkardığı üç albümle uluslararası l ndie
dünyasının favorilerinden biri olacak olan Sugarcubes
grubunun kaynağı olan radikal Kuki grubunda yer aldı.
Başarısına rağmen 1 992'de dağılan Sugarcubes Bjork'un
solo kariyerini başlatarak ilk albümü Debut'la Iziandalı
şarkıcı ve şarkı sözü yazarını u laşılamaz gerçek bir pop
yıldızı haline getirdi. Klasik ve modern pop öğelerini
beklenilmeyen bir şekilde bi rleştiren albümleri hem
alternatif aykırıların hem de piyasa dinleyicilerinin
beğenisini kazanarak imkansızı başarmaktadır.

• A. singer with an amazing abiliry ro express herself wirh her
voice usi ng a distinctive melody. Making girlish wispers wirh
throaty growls is her etiquette. She writes her lyrics in Bjorkish
language such as "homogenic" meaning homegenious. For her

Onun etiketi
gırtlaktan gelen
genç kız fısıltıları.
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"technology is warm and sentimenral; it can be very mushy
and emotional" . S he is a playful child woman using distorted
robot vocals, chaotic blasts of mechanised samples through a
work of discipline and sponraneity. Remix ready futuristic
techno influenced ciance tracks, hip hop rhythms and
computer squiggle sound effects accompanied by franric heart
beat ınİrnicking rhytmns and spacy vocal effects are
embedded in her music.
Born inro a musical bohemian family, she became a child
music star, and then a teenage new wave pop star of alternative
new wave pop music for the Icelandie underground. She made
her fırst eponymous al bum of covers and Islandic pop songs
at 1 1 . Then came punk bands Exodus and Tappi Tikarrass
and at 1 8, the radical Kukl that evolved into the Sugarcues,
which during its three album life grew to be the favourite of
international Indie circles. Despite the success, the Sugarcubes
spliting in 1 992 led a solo career for Bjork changing the
individual singer songwriter inro a bona fide pop star.
Combining classical and modern pop elements inro a surprising
whole her records always pul! the impossible by appealing
both to alternative freaks and mainserearn listeners.

Making girlish
wispers with throaty
growls is her
eriquette.
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K E N NY WERN E R Ü Ç LÜSÜ TRIO
Kenny Werner - piyano piano
Ray Drummond bas bass
Billy Hart - davul drums
-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Dare: 8. 07. 1 998
Saat Time: 1 9:00
• "Belirgin bir tarzımın olmasını istemiyorum, tarz
hapishanedir" diyen Werner'ı piyanosunun başındayken
izlemek mutlulukta kaybolmuş bir insanı görmektir.
Konser piyanisti olarak egitim aldıktan sonra dogaçlama
arzusu onu, melodileri sınır tanımadan, bir tarza baglı
kalmadan çalabilecegi caza yöneltti. Dogaçlama yeteneginin
yan ısıra Werner'e müzigi anlatabilme yetenegi de
bahşedilmiştir. Bebop Budizmi olarak tanımlanan kitabı
" Effortless Mastery:Liberating the Master M usician
Within" müzisyenlerin yaşadıgı zihinsel sorunları ve onları
kısıtlayan verileri incelemektedir. Sanatçıya göre, kişi hangi
müzigi çalacagına karar vermekten çok bu müzigi çalmak
için içsel bir tavır oluşturmaya çalışmalıdır. "Yeni bir yüzyıl
yaklaşı rken artık müzisyenler için müzigin ne olduguna,
kim olduklarına dair sınırlı düşüncelerini terk etme zamanı
gelmiştir. Cazın ne olduguna ve ne olmadıgına dair sahip
oldugumuz önemsiz tasalarımızı bir kenara bırakıp, müzigin
esas amacı olan ifade edilerneyeni ifade etmeye, herkesi
sevgide ve ışıkta birleştirmeye ve bizim doguştan hakkımız
olan büyük mutlulugu ifade etmeye, gerçekleştirmeye
hizmet etmenin zamanı gelmiştir."
• "I don'r wanr to have a sryle, a sryle is a prison" is whar
Kenny Werner says. To warch him perform is to see a man
transporred through ecsracy. Mrer doing a concerr piano
major, his emorional need to improvise led him to jazz where
he could play in the borderless and sryless freedam of the

"Belirgin bir
tarzımın olmasını
istemiyorum, tarz
hapishanedir".
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melodies. In addition to the gift of improvising music, he
was given the ability to explain it. His book "Effortless
Mastery:Liberating the Master Musician Within"is called as
Bebop Buddhism, explaining, articulating mental problems
musicians go through and the super imposed conditions that
they feel imprisioned by. He argues that rather than deciding
what music to play one should try to construct a spiritual
manner of playing it. "As we head toward the next
milennium it is time for the musicians to abondon their
limited concepts of what the music is and who they are. It is
time for us to drop our petty concerns of what is and is not
jazz and serve the music's original purposes: to express the
i nexpressible, to unite and expand all people in light and
love, and to express and induce a state of ecstacy, which is our
birth right".

"J don'r wanc co

have a sryle, a sryle
is a prison".
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LEE KON I TZ, PAU L BLEY,
C HARLI E HADEN

Lee Konitz - saksofon saxophone
Paul Bley - piyano piano
Charlie Haden - bas bass

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concerc Hall
Tarih Date: 8. 07. 1 998
Saat Time: 1 9:00
• Son otuz yı lın en yaratıcı müzisyenlerinden pek çoğuyla
çalışmış olan bir müzisyene uygun düşen bir anma
programında, Montreal Caz Festivali 1 989'da C harlie
Haden'a peş peşe sekiz konser ayırarak, her gece onu
geçmişte birlikte çaldığı ve aralarında Pat Metheny,
Quartet West, Egberto G ismonti ve Gonzalo
Rubalcabo'nun da bulunduğu farklı bir sanatçı veya
toplulukla bir araya geti rdi. Bir bas "şairi", besteci ve grup
lideri olarak Haden gerçekten de virtuozitesini cazın en
etkileyici albümlerinden pek çoğunun hizmetine sunmuş
yaratıcı, sezgisel ve iletişime yönel i k güçlere sah ip bir
müzisyendir. Ustası Ornette Coleman'ın başlattığı caz
devriminin izinden giderek, müziğe ve yaşama karşı derin
bir duyarlılığı yansıtan zengin ve yankılı soundunu
iletmektedir. Basçının rolünün sadece bir eşlikçi olmaktan
çıkıp müzik yaparken bireysel bir ses halinde daha
doğrudan bir katıl ımcı hal ine gelerek değişmesi şeklindeki
yeni devrimci yaklaşımda önemli bir rol oynamıştır.
Charlie Haden farklı sanatçılada sahneye çı karak, çalarak
ve kayıt yaparak, farklı gruplar oluşturarak müzik
yelpazesi ni hep genişletmiştir. Haden, besteci/aranjör
Carla Bley'le birlikte on bir müzisyeni (Don Cherry,
Gato Barbieri, Roswel l Rudd, Paul Motian, Dewey
Redman ve Michael Mander da dahil olmak üzere) biraraya
getirerek oluşturduğu ve 1 984'te bazı yeni yüzleri de 
bunların arasında M ick Goodrick ve Jim Pepper da vardır dahil ederek yeniden örgüdediği Liberation Music
Orchestra ile dünyanın dört bir yanındaki bağımsızlık

Bir bas "�ai ri",
besteci ve grup
lideri olarak
yaratıcı, sezgisel ve
ileti�ime yönelik
güçlere sahiptir.
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mücadelelerinden ilham alarak çalmıştır. Öte yandan,
.-----.--�Haden'ın Ernie Watts, Allan Broadbent ve Larance

Marable ile birlikte oluşturduğu Quartet West Haden'ın
müzikal ilgisinin geniş yelpazesini olduğu kadar, Angel City,
Haunted H eart, Always Say Goodbye ve Now is the Hour
albümleriyle 1 940'1arın Hollywood'unun Raymond
Chandler tarzı fil m nair atmosferini yeniden canlandı rma
arzusunu da yansıtmıştır. Sanatçı, şimdi de Paul Bley ve Lee
Konitz ile çalıyor.
Don Cherry'li, Charlie Haden'lı ve Billy Higgins'li efsanevi
Ornette Coleman dörtlüsü en erken etkisini Paul Bley
Beşiisi'nin beşte dördü olarak yaptı. Tam 40 yıl boyunca
Paul Bley, bebop'tan free caza ve ötesine kadar yaratıcı
müziğin tam uç kenarında kaldı. 1 950'1erde ortaya çıkarak
Art Blakey, Ornette Coleman, Don Cherry, Charlie
Parker, Charles Mingus ve Bill Evans ile birlikte çaldı.
Çalış tarzını bebop, özellikle de Thelonius Monk'a dayanan
bir stilden damıttı ve 1 960'1arın doğaçlamaya dayalı
müziğinde, arp synthesizer çalarak ve böylece elektroniğin
bütün gürültü potansiyelini kullanarak yeni müziğin her
alanına damgasını vu rdu. 70'1erde akustik müziğe geri
döndü ve 80'1er boyunca düzenli olarak pek çok albüm
yaptı. Kendi özünden kesinlikle ödün vermeden seçtiği her
alana hep oraya aitmişçesine uyum sağlayıp ses verebilen
sanatçı, gerçek zaman içinde çalışan bir dağaçiamacı ve risk
almaktan çekinmeyen bir serüvencidir. Piyaniste göre 88
tuşun I S'i yararlı, diğerleri idare eder, kimileri de
tamamen iti raza açıktır. Iyi bir sound ortaya koymak için
Bley, idare eder ve itiraza açık olanlarla zaman
kaybetmeyerek, güzel olan· tonları vurgulamayı tercih
ediyor.

Lee Konitz - Aynı zaman diliminde çalı p da Charlie
Parker'ın taklidi bir ses çıkarmayan ender alta
saksofonculardan biridir. Klarnet öğrenmiş olması
saksafondaki "cool" tonunu oluşturmasına yardımcı olmuş ve
onu deneyselcilikten sakınmaması için daima yüreklendirmiştir.
New York'da cool jazz'a biçim veren Miles Davis, Claude
Thornhill, Lennine Tristano, Gil Evans ve Charlie Mingus'la

Bıey. gerçek zaman
içinde çalı�an bir
dogaçlamacı, risk
almaktan
çekinmeyen bir
serüvencidir.
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birlikte çalmıştır. Her ne kadar 60'1arda sahneden
çekiidiyse de, kısa sürede geri dönerek Paul ve Carla

Bley'in deneysel cazıyla bir bağ oluşturmuştur. Bugün ise,
avangard cazın öncülerini reddederek, SO'Ierdeki temel
stilini araştı rıp derinleşti rmeye dönmüştür.

In a fıtting tribure to a musician who has been involved
wirh so many of the most creative musicians of the pasr three
decades, the Montreal Jazz Festival in 1 989 devared eight
consecutive concerrs ro Charlie Haden, each night fearuring
him with a different artist or ensemble he has performed
wirbin the past, including Pat Merheny, Quarret W esr,
Egberto Gismonti, and Gonzalo Rubalcabo. A "poet" of che
bass, a composer, a bandleader, Haden is rruly a musician of
imaginative, intuirive, and communicative powers having
contribured his virruosity to many of the most compelling
records in jazz. Following the jazz revolution begun by his
mentar Ornette Coleman , he communicares his deep, rich,
resonant sound reflecring a profound sensibiliry to music and
to life. He played a viral role in the revolurionary new
approach to change the role of the bass player from being
stricrly an accompanisr to becoming a more direct parricipant
in music-making as an individual voice.
•

Charlie Haden has always expanded his musical palerre
playing, recording and performing wirh different anisrs and
forming different bands. With the Liberation Music
Orchestra Haden formed wirh composer/arranger Carla Bley
via assembling eleven musicians (i ncluding Don Cherry, Gato
Barbieri, Roswell Rudd, Paul Motian, Dewey Redman, and
Michael Mantler) which he reorganized in 1 984 including in
some new faces - Mick Goodrick, and Jim Pepper among
rhem-, he played drawing inspirarion from liberarion
struggles throughout the world. Anather band reflecring the
vasr scope of his musical interesrs was the Quarrer W esr w ith
Ernie Watts, Allan Broadbent, and Larance Marable, that also
evoked the Raymond Chandler film noir atmosphere of
Hollywood of 40's wirh the albums of Angel Ciry, Haunted
Hearr, Always Say Goodbye, and Now is the Hour. The arrist
is now playing with Paul Bley and Lee Konitz.

A "poec" of che bass,
a composer, a
bandleader, he is
truly a musician of
imaginative,
inruicive, and
communicarive
powers.
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The legendary Ornetto Coleman guarret with Don Cherry,
Charlie Haden and Billy Higgins had made its earliest
impact as four fifrhs of Paul Bley's quinret. For 40 years
Paul Bley has remained on the curring edge of the creative
music from bebop to free jazz and beyond. Appearing in 50's
he played wirh Art Blakey, Ometre Coleman, Don Cherry,
Charlie Parker, Charles Mingus, and Bill Evans. He has
disrilled his playing from a style based on bebop, parricularly
Thelonious Monk and put his stamp on every area of new
music. in 60's improvisatory music, playing arp synrhesizer
and thus utilizing all the noise porenrial of electronics. He
rerurned to acoustic music in 70's and through 80's he issued
a steady serearn of albums. Sounding as if he belonged whereevet
he chose to belong wirhour being a chamele, he is a true
improvisor working in real time, a risk taker. According to
the pianist of the 88 keys perhaps 1 5 are useful the others
being passable, some totally objecrionable. To ger a good
sound, he prefers not to linger on the passable and
objecrionable ones bur emphasizes the rones that are
beauriful.

Lee Konitz - Is one of the rare alto saxophonisrs who played
in the same time span and did not sound as Charlie Parker.
Having srudied dariner helped him form his cool tone on
saxophone and always urged him not to shied away from
expremenralism . He has played with Miles Davis, Claude
Thornhill, Lennine Trisrano, Gil Evans, and Charles Mingus
shaping the cool Jazz in New York. Though he withdrew in
the 60's, he rerurned at the middle of the decade esrablishing
links wirh the experimenral jazz of Paul and Carla Bley.
Today, rejecring the premises of avanr garde jazz, he rerurned
ro probing and deepening his basic s tyle of the 50s.

Bley is a crue
improvisor working
in real ci me, a risk
caker.
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DAVE HOLLAND BEŞLiSi QUINTET
Dave Holland - bas bass
Robin Eubanks trombon rrombone
Chris Potter - alto ve tenor saksofon alro & renor sax
Steve Ne/son - vibrafon vibraphone
B illy Kilson - davul drums
-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concerr Hall
Tarih Dare: 9. 0 7. 1 998
Saat Time: 1 9:00
• Dave Halland Müziğe erken yaşlarda bas gitariste
ihtiyaçları olan arkadaşlarının ısrarıyla giren Holland, çok
geçmeden dans salonlarında pop müzik çalar oldu ve kısa
sürede de Charles M i ngus, Ron Carter ve Gary Peacock
.gibi. caz basçılarının etkisiyle double basta karar kılarak
ciddi caz çevrelerine girdi. Dixieland'dan John Coltrane,
Ornette Coleman'dan Cecil Taylor'ın müziğine kadar her
şeyi çalmaya başladı. Miles Davis'in onu bir Londra
grubundan alıp erken füzyon gruplarının önemli bir parçası
haline getirmesinden ve böylelikle Filles de Kilimanjaro,
Bitches Brew ve In a Silent Way albüm lerinde
çaldı rmasından bu yana geçen 28 yıl içinde, müzik
yelpazesinin genişliği ve çeşitliliği şaşırtıcıdır: sololar,
düetler, triolar, irili ufaklı topluluklar, "mainstream" ve
sın ırları zorlayan akımlar. Hal land'ın müzik partnerlerinin
yı l lar içindeki çapı da şaşırtıcıdır. Hol land, Chick Corea,
Anthony Braxton ve Barry Altschul ile birl ikte Circle'ın
kolektif doğaçlamalarına katılmış, Stan Getz, John
Abercrombie, Jack DeJohnette, Steve Coleman, Herbie
Hancock, Pat Metheny, Joe Henderson 'la çalm ışdır.
-

Kusursuz tonlaması, enstrümana virtuözce hakimiyeti ve
son derece zengin yuvarlak sound'u ile bas çal ışı daima
ayırdedilebi lir. Dave Halland'ın müziğinin çarpıcı bir yanı
da, o güçlü melodik yapısı sayesinde ezgi nin ne kadar
dışında olursanız olun, melodiyi daima mırıldanabilmenizdir.
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Sanatçının da dediği gibi, "Müziğimin yalnızca entelektüel
bir dinleyici kitlesine açı k bir tildişi kule hal ine gel mesini
istemiyorum, daha önce müziğimi din lememiş olan birinin
de bir şeyler hissedebilmesini istiyorum". Holland'ın
gözünde, cazın ruhu otu rmuş bel li başlı caz akımların ı
yeniden yaratmakta değil, yepyeni şeyler yaratmaktadır.

.. Müzi�imin yalnızca
enteıektUel bir
dinleyici kitlesine

"Daha gençken, çağdaş bir beyanda bulunmak konusunda

açık bir fıldişi kule

oldukça endişeliydim. Artık çağdaşın benim için anlamı o

istemiyorum''.

anda yeni bir şeyler yapmak; kendi adıma, bu illa ki belli bir
stille ilgili değil, daha çok kendiliğinden olan ve müziğe bir
şeyler eklerneye çalışan bir yere u laşmakla ilgili."
Vibrafoncu Steve Nelson'ın varlığı Holland'a göre
"grupta bir de vibrafonun bulunması için bahane" idi.
Nelson'ın enstrümanlarının gruba dahil edilmesi toplul uğun
sound'una gizemli renkler ekleyerek, "balafon" ve
"kalimba"yı çağrıştıran benzersiz Afrika etkileri sağlıyor.
Tıpkı bir piyanistin piyanodan farkl ı renkler çıkarması gibi,
o da vibrafondan çıkardığı armonik renklerle ritm
bölümünün de çok güçlü bir parçasını oluşturuyor.

Robin Eubanks - Uzun yıllar Down Beat Uluslararası
Eleştirmenler Oylamasında 1 numaralı tromboncu olarak
ödüllendirilen sanatçı, Rolling Stones, Talking Heads,
Patti Labelle ve Tony Bennett'ten McCoy Tyner ve
Barbara Streisand O rkestrası'na kadar çeşitli gruplarla
birlikte çalmış ve kayıt yapmıştır. Bunun yanısıra Dream
G i rls, Tap Dance Kid, Black and Blue ve G rease'in şov
orkestralarıyla Broadway gösterilerinde de çal ışmıştır.
"Cotton Club" filminde oynamış ve Spike Lee'nin
"Mo'Better Blues" ve "Jungle Fever" film lerinin
müziklerine de katkıda bulunmuştur.

Chris Potter - Müzik sahnesine ilk önce Bebop
trompetçisi Red Redney'nin Beşiisi'nde saksofon çalarak,
ardından da Steely Dan'in grubuyla birlikte turneye çıkarak
adım atmıştır. Son bi rkaç yıl içinde Mingus Big Band, Paul
Motian'ın Trio 2000 grubu, Kenny Werner, Jim Hall, Dave
Douglas, Al Foster, Billy Hart, Renee Rosnes, John Patitucci
gibi isimlerin yönetimindeki küçük gruplar da dahil olmak

haline gelmesini
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üzere ç o k çeşitli projelerde çalışmıştır. Ayrıca, kendi
liderliğinde altı CD kaydı yapmıştır, bunların sonuncusu
olan Unspoken'da John Scofıeld, Dave Halland ve Jack
Dejohnette'le birlikte çalmıştır.

• Dave Holland

-

He was drawn to music at an early age by

the urge of friends who needed a bass guitarist in the band
they were forming. Soon he was playing pop music at dance
halis and it was not long before that he carried himself into
the serious jazz cycle deciding on a double bass i nfluenced by
jazz bassists Charles Mingus, Ron Carter and Gary Peacock.
He immersed himself in jazz, playing everything from
Dixiland to the music of John Coltrane, Ornetto Coleman
and Cecil Taylor. In the 28 years since Miles Davis plucked
him from a London bandstand, lerring him become an are
striking: solos, duets, trios, large and small ensembles,
mainserearn music and also music that pushes the limits.
Srriking roo, is the calibre of Hollands m usi cal associates over
the years. Holland has joined Circle's collective
improvisations with Chick Corea, Anthony Braxton, and
importaot component in Davis's transirianal and early fusion
groups, playing on Filles de Ilimanjaro, Birehes Brew and In a

"I do not want

my

music ro become an
ivory tower that is
only accessible ro an
inrellecruaı
audience".
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Silent W ay, the breadth and variety of his musical contexts
Barry Altschul , and has played with Sean Getz's, John
Abercrombie, Jack DeJohnette, Steve Coleman, Herbie
Hancock,Pat Metheny and Joe Henderson.
No matter what the context, his bass playig is always
recognizable with his perfeet intonation, virtuosa command of
the instrumem and full 'rich rounded sound. A seriking aspect of
Dave Holland's rnusic is that with its scrong melodic sense no
matter how outside the playing , you can still walk away
humming tunes. As the artise states, too, " I do not wam my
music to become an ivory tower that is only accessible to an
incelleetual audience I want someone who has never heard the
music before be able to feel something" For Holland, the spirit
of jazz is not to recreate the established styles but to ereare
something new. "When I was younger, I was quite concerned
about making a contemporary statement. Now what
comemporary means to me is making something new at
moment, for myself, it does not necessarily relate to a particular
style, but to capture somethi ng that is spontaneous and tries
to add something to the music. "

Vibraphonist S teve Nelson's availability was "as much as
anything , the reason for having a vibraphone in the band"
according to Holland. The inclusion of Nelson's maller
instruments adds incriguing colors to the ensemble's sound
achieving uniquely African effects evoking the balafon or
kalimba. He draws different colors out of the bars j ust as a
piano player would draw different colors from the piano.
As well as providing harmoni c colors as a percussive
instrument, it is a very strong part of the rhythm section.
Robin Eubanks - Awarded as the number 1 Trambonist in the
Down Beat International Critic's Poll for many years, he has
performed and recorded with bands ranging from the Rolling
Stones, Talking Heads, Patti Labelle and Tony Bannett to
McCoy Tyner and Barbra Streisand Orchestra. As well, he has
worked on Broadway performing with the show orchestras of
Dream Girls, Tap Dance Kid, Black and Blue and Grease.
He has appeared in the movie Cotton Club and played on the
soundtrack of Spike Lee's Mo' Better Blues and Jungle Fever.
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Chris Potter has fırstly appeared on the music scene playing
saxophone in Bebop trumpeter Red Rodney's Quintet and
later touring with the Group of Steely Dan. In the past few
years he has been involved in a wide range of projects,
including the Mingus Big Band, Paul Motian's Trio 2000,
duos with pianist Kenny Werner, and small groups led by
Jim Hall, Dave Douglas, Al Foster, Billy Hart, Renee
Rosnes, John Patirucci and many others. In addi tion, he has
recorded six CD s as a leader the laresr of w hi ch U nspoken
features John Scofıeld, Dave Halland and Jack DeJohnerre.

1 34 �----Katkıları için SUPERONLINE'a tqekkür ederiz.

SUPERQNLINE
'

We would like to thank SUPERONLINE for ıpomoring thiJ perjor111ance.

"CAL TJADE R' i N ANI SI NA" "A TRI BUTE TO CAL TJAD E R" featuring
DAVE SAM U E LS, E D D I E PALM I E RI, DAVE VALENTIN
Dave Samuels - vibrafon vibraphone
Eddie Palmieri - piyano piano
Dave Valentin - flüt flute
Alain Mal/et - piyano piano
Robert Ameen - davul drums
Paoli Ramos - vurmal ı çalgılar percussions
]ose Santiago - bas bass

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Date: 1 0. 0 7. 1 998
Saat Time: 1 9:00
• Eddie Palmieri, Dave Samuels ve Dave Valentin gibi
müthiş yetenekierin yer alacağı bu program Dave Brubeck,
Alvino Rey ve George Shearing gibi nice dev isimlerle
çalmış olan, Latin cazın iz bırakan temsilcilerinden
vibrafonist Cal Tjader'ın anısına, müziğini ve kişiliğini
onu rlandırmak için düzenlenmiştir.
Besteci, eğitmen ve sahne sanatçısı
vibrafonist Samuels belki de en çok popüler Spyro Gyra
( 1 977- 1 994) grubunun kurucu elemanlarından biri olmasıyla
tanınıyor. Bir "mal let" virtüözü olan Samuels, teknik
cesaretini ve müzikal yeteneğini Frank Zappa, Gerry Mulligan
ve Oscar Peterson gibi değişik sanatçılarla paylaştı. Yepyeni
sound'u ve hem vibrafondaki hem de marimbadaki yaratıcı
yaklaşımlarıyla müzik tarihinde hakettiği yeri almıştır.

Dave Samuels

-

Eddie Palmieri 1 936'da lspanyol Harleminde doğan
Palmieri için müzik, varoşlardan kurtulmak için bir araçtı.
Efsanevi "Conjunto La Perfecta" topluluğunu kurduğunda
-

Latin müziğinde çok az görülen bir şeyi yapıp trompet yerine

trombon kullanınca, "çılgın kükreyen fiili grup" diye tanındılar,
ve belli başlı Latin orkestralarından biri oldular. Her ne kadar
önceleri sadece Latin müziği dinlemeyi tercih etmiş olsa da,

Spyro Gyra'nın
kurucusu Samuels,
"çılgın kükreyen
fiili grup"un lideri
Palmieri ve büyülü
flütüyle Valentin
şimdi lstanbul'dalar.
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zamanla Bud Powell ve Oscar Peterson gibi piyanistlerden
etkilenip, kendisini Art Tatum, Bill Evans, McCoy Tyner,
Herbie Hanecek ve Miles Davis'le caz dünyasının içinde
buluverdi. Sonuç olarak Palmieri, cazla birleştirerek, aynı
potada erittiği Afrika, Latin ve Karaip tarzını ortaya çıkardı.
Kimi leri tarafından eksantrik, kimi leri tarafı ndan da Latin
dünyasının Thelonius Monk'u diye anı lan Eddie Palmieri,
otuz yıl l ı k caz ve salsa orkestraları lideri olarak sürdürdüğü
kariyeri boyunca kendi adıyla 30 etkileyici albüm yayınlamış,
beş defa da piyanoda G rammy ödülünü kazanmıştır.
Herkesin üstünde hemfikir olduğu şey ise, kendine has
çalma tarzıyla enstrümana kattığı o müthiş enerjidir. Latin
müziğinin çılgın adamı olarak anılan, avangard müziğe ve
Afro-Latin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Palmieri,
herkesi etkileyen, müzikte sını rlardan kurtulmuş bir
virtüözdür. Yerleşmiş değerlere uymayan akımları ve
enstrümanları aykırıca aynı potada eritme cesareti onu
eksantrik olmanın da ötesine taşıyarak bir lider, piyanist ve
besteci olarak müzikteki yerini sağlamlaştırmıştır.

Dave Valentin

-

En verimli ve yaratıcı vibrafon ve

marimba çal ıcısı olarak kabul edilen Valentin'in saatte
95 mille giden bir beyzbol topu kadar hızlı diye tanımlanan
sihirli tlüt çalma tarzı en iyi caz tlütçülerinden biri olan Hubert
Laws'dan aldığı eğitimle şekillenmiştir. Deneysel farklı etnik
yapıda müzisyenlerle oluşturduğu Caribbeah Jazz Project
ile tanınmıştır. Son konserlerinde ve kayıtlarında Valentin,
dünyadaki çeşitli kültürlerden alıp yelpazesi ni genişlettiği
bambu, tahta ve porselen tlütleri başarıyla denemiştir.

• Peaturing the outstanding talems of pianist Eddie Palmieri,
vibraphonist Dave Samuels and flautist Dave Valemin, it is a
sizzling tribute hanaring the music and persona of the iate
arnbassadar of Latin jazz vibraphonist Cal Tjader who adding
vibraphone and various other percussion instru';Dents to his
roster, has been a distinguished name on Latin jazz.
Dave Saınuels - Composer, educator and performer,
vibraphonist Samuels is perhaps best known for his role as a
foıinding member of the popular group Spyro Gyra.
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( 1 977- 1 994) A maller virtuoso, Samuels, has lent his
technical prowess and musicality to such diverse anisrs as
Frank Zappa, Gerry Mulligan and Oscar Peterson. He is
recognized for his new fresh sound and creative approach to
both vibraphone and marimba.

Eddie Palmieri Bom in Spanish Harlem in 1 936, music for
Palmieri, was a vehicle out of the barrio. As he formed the
legendary "Conjunto La Perfecta" featuring a trombone
seetion in place of trumpets something that had been rarely done
in Latin music, they got to be known as the "band with the crazy
roaring elephants" and soon joined the other major Latin
orchestras of the day. Though at fırst he preferred to listen to
only Latin music, being influenced by such pianists as Bud
Powell and Oscar Peterson, he found himself deep in jazz with
Art Tatum, Bill Evans, McCoy Tyner, Herbie Hancock, and
Miles Davis. He as a result came up with an amalgam of African,
Latin, and Caribbean styles woven together by an unifying jazz
pretense. With a career that spans three decades as a leader of
jazz/salsa orchestras, and an impressive 30 recordings ro his
name, five time Grammy award winning pianist, Eddie Palmieri
has been called eccentric by many, a Latin Thelonius Monk
by others. One fact all agree upon is the tremendous energy he
brings to his unigue style of percussive playing. He has been
termed as the roadman of Latin music-an inspired virtuoso
circumventing musical boundaries, submerged in the avantgarde and deeply rooted in theAfro-Latin tradition. His
courageous efforr ro fuse a wealthy of unorthodox instrumentation
and genres takes him beyond eccentricity securing him a
position as an outstanding leader, pianist, and a composer
-

Dave Valentin - Is considered as the most prolifıc, creative
vibes/marimba player and his magical flute playing, shaped
by his studies with Hubert Laws, one of the best jazz flutists,
is defıned as an eguivalent of a 95 mph fastball. He has been
known by his experimental multi-ethnic sextet, the
Caribbean Jazz Project. Recent li ve performances and
recordings have found Valentin successfully experimenting
with a growing collection of bamboo, wooden and porcelain
flutes from cultures around the world.

Samuels, founder of
Spyro Gyra,
Palmieri, the leader
of che "band wich
the crazy roaring
elephancs" and
Valencin, che
magical fluce player
are in İstanbul now.

140 �----Katkıları için OFSET YAPIMEVİ 'ne tqekkiir ederiz.
We would !ike to tha11k OFSET YAPIMEVİ for sponsoring this perjor111ance.

RHYT H M I STAN-BUL VU RMALI ÇALG l LAR
TOPLU LUGU RHYTHMISTAN-BUL PERCUSSION
ENSEMBLE Peaturing YILDIZ i B RAH i M OVA, KAN i
KARACA, KU BAT
Orhan Topçuoğlu - vurmalı çalgılar percussion
Murat Verdi - vurmalı çalgılar percussion
Ahmet Yıldırım (Mısırlı Ahmet) - vurmal ı çalgılar percussion
Levent Yıldırım vurmal ı çalgılar percussion
Hüseyin Pulat - vurmalı çalgılar percussion
Yıldız İbrahimova - vokal vocals
Kani Karaca - vokal vocals
Kubat vokal vocals
-

-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Date: 1 1 . 0 7. 1 998
Saat Time: 1 1):00
Rhythmistan-bul grubu 1 997 Mart ayında Brezilya' nın
Bahia eyaletine baglı Salvador şehrinde gerçekleştirilen
"4th I nternational Percussion Panorama" festivaline
katılmak üzere kurulmuş ve ilk konserini bu festivalde
gerçekleştirmiştir. Her yıl dünyanın önde gelen vurmal ı
sazlar grup ve sanatçılarının davet edildigi bu festivalde
Rhythmistan-bul büyük begeni kazanmış ve Brezilya basını
tarafından festivalin ruhunu en iyi kavrayan grup olarak
nitelendirilmiştir.
•

Türk folklorü, dini müzik ve sanat müzigindeki ritmik ögeleri
çıkış noktası olarak alan grup, buradan yola çıkarak kendi
geliştirdigi konseptle ritmik kompozisyonlar üretmektedir.
Folk davulları, el davulları, bendir,darbuka,kös,klavye gibi
enstrümanlar kullanan gruba festival de Yıldız lbrahimova,
Kani Karaca ve Kubat eşlik edecekdir.
• The Rhythmistan-bul band was established inarder to join
the 4th International Percussion Panorama Festival in 1 997
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at Salvador, Brasil and performed for the fırst time at this
festival where the leading anisrs and bands of percussion are
invited each year. Rhythmisran-bul attained much
appreciation from the Brasillian press being proclaimed as the
best grup with the festival spirit.
The group basing on the rhytmic structures of the Turkish
folklore, religious music and Classical Turkish music
produces rhytmic compositions with the concept they have
developed. Using such ensrrumems as folk drums, hand
drums, bendir, darbuka, kös and keyboards the band will be
accompanied by İbrahimova, Kani Karaca and Kubat.

142 �----Katkılarz için ECZA Cl BAŞI HOLDING A.Ş. 'ye tqekkiir ederiz.
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\Ve would /ike to thank ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. for 1poızsoring thi1 perfonnance.

JAC K D E J O H N ETTE, M IC HAEL CAI N ,
J EROM E HARRIS: "ON E N ESS" &
YARKlN TURKISH PERCUSSIONS BAND
YARKI N TÜRK RiTMLERi TOP LULUGU
]ack De]ohnette - davul, vurmal ı çalgılar, vokal drums, percussion, vocals
Michael Cain - piyano, tuşlu çalgılar, vokal piano, keyboards, vocals
]erome Harris - akustik bas gitar, akustik ve elektro gitar, vokal acoustic
bass guitar, acoustic & electric guitar, vocals
Fahrettin Yarkın vurmalı çalgılar percussions
Perruh Yarkın - vurmal ı çalgılar percussions
Bekir Sakarya - vurmalı çalgılar percussions
Baykal Doğan - vurmalı çalgılar percussions
Erkan Oğur - perdesiz gitar fretless guitar
Göksun Çavdar - klarnet dariner
Volkan Yılmaz - ney
-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Date: 1 3 . 07. 1 998
Saat Time: 1 9:00
Önde gelen bir vurmalı çalgıcı ve eklektik bir baterist
olduğu kadar, müziği kategorileri aşan iyi bir piyanist,
besteci, elektrikli keyboard ve melodika solisti olan
Jack Dejohnette 60'1ardan bu yana caz sahnesinde
tanıdık bir yüz olagelmiştir. Müziğin evrenselliğiyle i lgili
ütopyacı görüşü onu akımı ne olursa olsun her zaman öne
çıktığı caz-rock, free, pop, rock, reggae, bebop ve hard
bop gibi çok yön lü gruplar oluşturmaya itmiştir. l ı k
zamanlarını Chicago'da R&B v e soul'dan free jazz'a kadar
her türden grupta çalışarak geçirdi. New York müzik
sahnesine dahil olduğunda, hiç boş durmayarak, John
Coltrane, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Bill Evans,
Stan Getz, Chet Baker, Thelonius Monk ve Lester Bowie
gibi Amerikan doğaçlama sanatının belli başlı figürlerinin
neredeyse hepsiyle çalarak, diğerleriyle birlikte, müziğin
evriminin önemli noktalarında değişmesine yardımcı oldu.
"Bitches Brew" de çalan üç bateristten biri olarak,
•

144

.-

Ch icago'da AACM hareketinin doğuşunda free caz'da

---.-

etkin oldu ve Mi les Davis' e elektronik cazın i l k günlerinde
güç verdi. Aynı zamanda, müziğin kendisi değiştikçe de,
çalmaya devam etti - ilk zamanlarda akustik sound'dan
(David M urray, John Purcell, Chico Freeman ve diğerleri

Yerli Amerikan

ile) 80'1erde elektronik müziğe (Keith Jarrett, Chick Corea

müzigi ile cazın bazı

ve Pat Metheny ile) ve günümüze kadar (Gary Thomas,

üreterek yeni

G reg Osby, Lonnie Plaxico ve diğerleri ile) çalan
DeJohnette 90'1ar boyunca, Yerli Amerikan müziği ile cazın
bazı özgün karışımlarını üreterek gene yeni ufuklar açtı.

Jerome Harris

-

Pek çokları tarafından hem gitarda hem

de bas gitarda kendi kuşağının en değişken ve etkileyici
biçemcilerinden biri olarak görülmektedir. Onu etkileyen
müzik deneyimleri arasında Amerikan popüler müzik
tü rlerinin tüm yelpazesine ek olarak kır ve kent blues'unu,
fol k ve gospel müziğini çalmak ve söylemek gel i r.
Derinlemesine kişisel gitar çalışını ve özgün elektronik caz
bestelerini Sonny Rollins, Bobby Previte, O liver Lake, Ray
Anderson, Bob Stewart, George Russell, Julius Hemphill,
Arnina Claudine Myers, Bob Moses'ın ve daha nicelerinin
hizmetine sunmuştur.
G rubun en genci olan M ichael Caine, North Texas State
Üniversitesi'nde caz ve klasik müzik üzerine master derecesi,
University of Southern California'da master araştırması ve
California I nstitute of Arts'da G hana Bali Hint müzikleri ve
geleneksel batı biçimleri üzerine yaptığı incelemelerle en
çok akademik geçmişi alandı r. Genç müzisyen daha
şimdiden Dewey Redman, Dave Holland, John Scofıeld,
Vernon Reid, Bobby McFerrin, Craig Harris ve Marlena
Shaw gibi isim lere eşlik etmiştir.

YARKI N TÜRK RITM TOPLULUGU
1 994 yılında Fah rettin ve Ferruh Yarkın tarafı ndan kurulan
grup, çağlar boyu Türk müziğinde ön planda yeralan ritm
olgusunu, günümüzde aslına uygun bir icrayla tanıtmayı
amaçlamaktadı r. Konservatuarımızda vurmalı sazlar
bölümünün olmayışı, bu müzisyenlerin yetişemernesi

özgün karışımlarını
ufuklar açtı.
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günümüz Türk müziğinde ritm olgusunu arka plana

---,-

atmışken Yarkın Türk Ritm Toplu luğunun amacı ritmi
tekrar odak noktası haline geti rmektir. Uzakdoğu, Latin
Amerika ve Hi ndistan müziklerinin melodi zenginliklerinin
yanında ritm kalıpları ve ritm sazlarının zengin kullanımı
nedeniyle beğeni topladığını dile getiren grup, Türk
ritimleri ve ritm sazlarının da yurtiçi ve yurtd ışında
hakettikleri yeri alması amacıyla çalışmalarını
sürdü rmektedir.
Topluluğun sanat yönetmeni, TRT Istanbul Radyosu'nda
kadrolu ritm sanatçısı olan konser,seminer ve dersler
vermek üzere Japonya, Kuzey Afrika, Ortodoğu ve pekçok
Avrupa ülkesine giden Fahrettin Yarkı n'dır. Daha önce
1 997'de C RR'de Rova Saksofon Dörtlüsüyle bir konser
veren topluluk bu sefer de seslerini Jack de Johnette'in
Oneness'ı ile birleştirecekler.
• Jack DeJohnette - A premier percussionist and an
eclectic drummer, as well as fıne pianist, composer, electric
keyboards and melodica soloist whose music transcends
category . Jack DeJohnette has been a familiar face on the jazz
scene since the '60s. His utopian visian of music's
universality led him form multi direcrional bands of jazz
rock, free, pop, rock, reggae, bebop and hard bop where he
always distinguished himself no matter what the comext. He
had spent his early days working in all types of bands in
Chicago from R&B and soul to free jazz. As he became a part
of the New York music scene, he kept busy, playing with
almost all the major fıgures of American improvisation, such
as John Coltrane, Ornetta Coleman, Sonny Rollins, Bill
Evans, Stan Getz, Chet Baker, Thelonious Monk and Lester
Bowie helping the music change at i ts crucial poims in its
evolution. among others. As one of three drummers playing
on 'Bitches Brew', he was active in free jazz at the birth of
AACM mavement in Chicago, powering Miles Davis through
the dawn of electric jazz. From acoustic sound in early days
(with David Murray, John Purcell, Chico Freeman and
others) he shifted to electric sruff in 80's (w ith Keith Jarrett,
Chick Corea and Pat Metheny) and nowadays to (with Gary

He

has been

responsible for some
original bıends of
Nacive American
m usic and jazz.

146

.------.--

Thomas, Greg Os by, Lonnie Plaxico and orhers). During the
'90s, DeJohnerre has also been responsible for some original
blends of Narive American music and jazz.

Jerome Harris - Has been widely acclaimed as one of rhe
most versarile and perretrati ng stylisrs of his generatian on
borh the guirar and the bass guirar. His formarive musical
experiences included singing and playing rural and urban
blues, folk and gospel music in addition ro the full range of
American popular music genres. He has performed his
deeply personal guirar playing and original elecrric jazz
composirions for Sonny Rollins, Bobby Previre, , Oliver Lake,
Ray Anderson, Bob Srewarr, George Russell, Julius
Hemphill, Arnina Claudine Myers, Bob Moses and many
orhers.
Michael Caine - As the youngesr of the band, is the most
academic one wirh a graduare degree on jazz and classical
music ar Norrh Texas Srare University, graduare research ar
the U niversiry of Sourhern California and invesrigarion of the
musics of Ghana Bali India and rradirional wesrern forms ar
California Insrırure of Arrs. As well, rhe young musician has
already accompanied names as Dewey Redman, Dave
Holland , John Scofıeld, Vernon Reid, Boby McFerrin, Craig
Harris and Marlena Shaw.
Y ARKlN TURKISH RHYTHM ENSEMBLE
The group which is founded in 1 994 by Fahrettin and Ferruh
Yarkın, aims ar presenring nowadays, in the frame of an
authenric performance, the rhyrhm element which comes
prominenr in Turkish music during ages. As a department of
percussions is not available in our music academies and
musicians in this area are lacking, the project of Yarkın
Turkish Rhyrhm Ensemble is to give to rhyrhms a prominenr
place once more. Claiming that the Far Easrern , Latin and
Inciian musics are widely liked due to not only rheir
melodical versarility, but also ryrhmic patterns and the
widespread use of percussions, they continue rheir efforrs
wirh the aim of giving the respectable place they merit to
Turkish rhyrhms and percussions as well.
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Fahrettin Yarkın who as well as being a permanent
percussionist at TRT İstanbul Radio and has visited ]apan,
Northern Africa and many countries in Middle East and
Europe in order to give concerrs, lectures and courses is the
artistic director of the group. The ensemble who, earlier in
1 997 , gave a concert at CRR w ith the Rova Saxophone
Quartet, will this time combine their sound w ith Jack
DeJohnette's Oneness.

----.--
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MAVIS STAP LES & LUCKY PETERSON
"MAHALIA JAC KSON ' I N ANI SI NA"
"A TRIBUTE TO MAHALIA JACKSON"

Mavis Staples vokal vocals
Lucky Peterson piyano, Hammond B3 org piano, Hammond B3 organ
-

-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Dare: 1 4. 0 7. 1 99 7
Saat Time: 1 9:00
•

Gospel, blues ve caz, şarkı ve yaşamın bu kutsal üçlüsü

uzun zamandan beridir müziği besleyen üç yaşamsal öğe
olagelmiştir. Afri kan Amerikan kültürel deneyiminde bu

üçlü tek ve aynıdır. Mahalia Jackson'ın yaşayan en büyük
çömezi olan Mavis Staples ve en yaratıcı blues'culardan biri
olan Lucky Peterson Mahalia Jackson'ın anısına bu vokal
ustasının popülerleştirdiği dini standartlardan oluşan bir
derleme yapmak üzere bir araya geldiler.

Mavis Staples, folk gospel kökenierinden evrilerek
Ameri kan müziğini en çok etkileyen gospei/R & B pop
topluluğu haline gelen aile topluluğu Staple Singers
grubunun üyesiydi. Bob Dylan, Aretha Franklin, Tom Jones
gibi sanatçılarla çal ışmaları nın sonucunda, R & B, gospel,
funk ve hatta hip hop'u birbirine karıştı ran etkileyici bir
şarkı repertuvarı ortaya çıktı. Staple'ın şarkı
söylemesindeki yabani l i k ve stilinin otantikliği Mahalia
Jackson'ın müziğinin ruhunu çağrıştı racak.
Orgcu/gitarist/şarkıcı Lucky Peterson blues'la iç içe
büyüdü. Babasının blues kulübünde sahneye çıkan Muddy
Waters, Buddy Guy gibi isimleri izleyerek, zamanla B.B.King,
Elta James, Junior Wells ve James Cotton gibi aslarla birlikte
çalışan seçme bir blues adamı haline geldi. Peterson, davul,
org, bas, gitar ve eşsiz Jim my Smith"ten öğrendiği Hammon d
B-3 orgunu çalabilen çok enstrümanl ı bir dehadır.

Gospel, blues and jazz, this holy trinity of song and life
have long been the three crucial ingredienrs undedining
music. In the African American cultural experience they are

•

Gospel, blues ve
caz uzun zamandan

beridir müzij!i

besleyen üç
yaşamsal öj!e
olagelmiştir.
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one and the same. Mavis Staples, the greatesr living disciple
of Mahalia Jackson, and one of the most creative bluesmen
Lucky Peterson have collaborated on a tribute ro Miss
Mahalia a w ith collection of religious standards popularized
by the Iate vocal giant.

Mavi s Stap les was a member of her family band Staple
Singers that evolved from i ts folk gospel origins to become
the most influential gospel/R&B pop band in American
music. As a resu lt of her colloborations with Bob Dylan,
Anearba Franklin, Tom Jones, ere. rhere appeared an
impressive collection of songs that seamlessly fuse R&B,
gospel, funk, and even hip hop. Ferociry of Sraple's singing
and rhe aurhenticiry of her style evoked rhe spirir ofJackson's
m us ic.
Lucky Peterson , rhe organisr/guirarisr/singer grew up
surrounded by rhe blues. As he warched names as Muddy
Waters, Buddy Guys perform in his farher's blues club,
he grew up ro be the blues sideman!sessionman of choice working
wirh such luminaries as B.B King, El ra James, Junior Wells
and James Corton. He is a multi insrrumenral prodigy playing
drums, organ, bass, guirar, and Hammond B-3 organ which
he learned from the incomparable Jimmy Smith.

Gospel, blues and
jazz have long been
the three crucial
ingredients
underlining music.
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performance.

M E D ESKI, MART I N & WOOD
john Medeski - tuşlu çalgılar keyboards
B illy Martin davul, vurmal ı çalgılar drums, percussions
Chris Wood - bas bass
-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Date: 1 5. 07. 1 998
Saat Time: 1 9:00
"John Medeski, Billy Martin ve Chris Wood'un birl ikte
ortaya koyduğu türden enerjide insanı ürküten bir şeyler
var. Başka gruplar da caz, hip hop ve neo punk öğelerini
karıştırıyor, gelgelelim çoğu zaman bu karışım yağ ve su
gibi bir his verdiği halde, bu üçlü bunu daha çok yağ ve
ateş gibi yapıyorlar."
•

Yukarıdaki alıntıda sözü geçen piyanist orgcu John Medeski
Dewey Redman, Billy Higgins, Bob Mintzer ve Alan Dawson
gibi sanatçılada çalarak çok değerli deneyimler kazandı. New
England'ın blues efsanesi Mr.Jellybelly'nin yüreklendirmesiyle,
B-3 orgunun karmaşıklıkların ı ve mucizelerini keşfetti. John
Lurie'nin Lounge Lizards'ıyla, John Zorn'un Masada G rubuyla
birlikte çal m ış ve David Byrne'ün 1 994'de kendi adıyla çıkan
albümünde kayıtlara girmiştir.
Davulcu perküsyoncu Billy Martin'in vurmalılardaki ilgisi
ağırlıkla Karayip, Latin ve diğer Afrika kökenli ritmler
etrafında dönmektedir. New York'un Brezilya müzik
sahnesine adımını ilk attığında, Ned Rothenberg Double
Band'i, John Lurie'nin Lounge Lizards'ı, John Zorn'un
Masada G rubu ve John Lurie National Orchestra ile çalma
ayrıcalığına sahip oldu. Eğer "Biue In the Face" filmini
izlediyseniz, Martin'i Harvey Keitel'ı n tütüncü dükkanının
dışında Calvin Weston ve John Lurie ile birlikte çalarken
kesinlikle görmüşsünüzdür.
Basçı C hris Wood'un müziğe benzersiz yaklaşımı,
değişkenliği ve büyük etkileri onu N ed Rothenberg Jazz

Bu üçlünün müzigi
swing ve
entellektüel
"groove".
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Passengers, Marc Ribot'nun Shrek'i ile çalan ve turneye
,_------,çıkan ve Ned Rothenberg' in Double Band'iyle kayıt yapan,
"downtown" müzik sahnesinin aranan bir müzisyeni yaptı.
Bu üçlünün müziği, dinleyenlere saul caz tutkunlarını
tatmin edecek yoğunlukta bir swing ve James Brown'un
şimdiye kadar yaptığı tüm kayıtlara sahip olanları
etkileyecek canlılıkta bir entellektüel "groove" verecek.
• "There is something scary about the ki nd of momemum
John Medeski, Billy Martin and Chris Wood build together.
Other groups mix elements of jazz, hip hop and neo punk but
where most of the time the results feel like oil and water,
these guys make it more like oil and fire".

The pianist organist, John Medeski of the above quotation,
gained invaluable experience working as a sicleman with
performers such as Dewey Redman, Billy Higgins,
Bob Mimzer and Alan Dawson. With the encouragement of
the New England blues legend Mr. Jellybelly, he explored the
complexities and wonders of the B-3 organ. He has performed
w ith John Lourie's Lounge Lizards, John Zorn's Masada Group
and recorded with David Bryne's 1 994 self tided release.

They make thinking
people's groove
music with enough
swing.
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The drummer percussionist Billy Martin's percussion
interesrs turned heavily toward Caribbean, Latin and other
Mrican based rhythms. As he doved head first into New York's
Brazillian music scene, he had the privalage to perform wirh
Ned Rothenberg Double Band, John Lurie's Lounge Lizards,
John Zorn's Masada Group and John Lurie National Orchesrra.
If you have watched the motion picture Blue In the Face, you
definitely have seen Martin playing wirh Calvin Wesron and
John Lurie ourside Harvey Keirhel's tobacco store.
Bassist Chris Wood's unique approach, versatility and wide
ranging influences made him an in demand player on the
"dowmown" music scene performing and touring with Ned
Rothenberg Jazz Passangers, Marc Ribor's Shrek, and
recording wirh Ned Rorhenberg's Double Band.
They make thinking people's groove music with enough
swing to satisfy fans of soul jazz and enough sass to appeal to
those who own everything James Brown ever recorded.
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M IC HAEL NYMAN VE GRUBU

BAND

Michael Nyman - piyano piano
Ann Morfee - keman violin
William Hawkes keman violin
Kate Musker - viyola vi ola
Nick Cooper - viyolonsel cello
john Har/e - soprano ve alta saksofon soprano & alro saxophone
Dave Roach - soprano ve alta saksofon soprano & alto saxophone
Andrew Pindon - bariton saksofon ve flüt bariton saxophone & flure
Nigel Barr - trombon rrombone
Seve Sidwell - trompet rrumper
Dave Lee - korno horn
Martin Elliot - bas gitar bass guirar
-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concerr Hall
Tarih Dare: 1 6. 0 7. 1 998
Saat Time: 1 9:00
Ressamı n Sözleşmesi ( 1 982), Hayvanat Bahçesi ( 1 985),
Sayılarla Boğu lmak ( 1 986)1 Aşçı, H ı rsız, Karısı ve Aşığı
( 1 989) ve Prespero'nun Kitapları ( 1 99 1 )'na bir göz
attığımızda yönetmen Peter G reenaway'den önce, akla ilk
•

gelen besteci Michael Nyman'dır. Karısını Bir Şapka ile
Karıştı ran Adam ( 1 987), lcarus'un Düşüşü ( 1 989), Piyano

( 1 992), Carrington ( 1 996), Ogre ( 1 996) ve Gattaca ( 1 997)
aynı besteciyi paylaşan diğer fılmlerdir.
Bununla birlikte Nyman yaln ızca bir film müziği bestecisi

olmayıp, Yaylı Dörtlüsü No 1 ( 1 985), No 2 ( 1 988) ve No
3 ( 1 990) gibi özellikle konçerto ve yaylı dörtlüleri besteler,

konser salonları, tiyatro ve opera salonları için kanonlar
yaratır. 1 7. yüzyıl bestecisi John Bull'dan Romen halk
şarkılarına ve G üney Hindistan Dansiarına kadar uzanan

geniş bir yelpazeye yayılan kaynaklar ve sonsuz bir ilham
alanıyla çalışarak, klasik müzik içindeki araştırmalarını farkl ı
biçimlerle bir araya getirir. Duyarlı yaratıcıl ığı soykırım için
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S ix Cl ean Songs'u ( 1 990), Bosna' daki savaş için Bosnia

Time Will Pronounce'ı ( 1 992), Ermeni depremi için Out
of the Ruins'i ( 1 993) ve H i roşima için de Double
Concerto'yu ( 1 996) üretmiştir.
Accompanied by his

Michael Nyman orkestrası eşliğinde müzikte zeki ve

orchestra, he will

şaşırtıcı maceraları içerisinde Istanbul seyircisini altyapısı

audience w ith his

bas ve perküsif piyano tarafından oluşturulan, kimi zaman
trombon ve bas saksafonun gürültü lü çıkarmalarıyla
desteklenen güçlü ritmik atışlarla kuşatıcak. O benzersiz
yaylı yükselişleri sadece üflemelilere yol açmak için
duracak. Tekrarları ve temasal deneyleriyle yoğun ve
saldırgan bir müzik olacak.

As one seans through the films, Draughtsman's Comract
( 1 982), a Zed and Two Noughts( 1 985), Drowning By
Numbers ( 1 986), The Cook, The Thief, His Wife and Her
Lover ( 1 989) and Prospero's Books ( 1 99 1 ), even before Peter
Greenaway, the directOr, one is immediately reminded of
Michael Nyman, the composer. The Man Who Misrook His
W i fe For a Hat( 1 987), The Fall of Icarus( 1 989), Piano
( 1 992), Carringron ( 1 996), The Ogre ( 1 996) and Gattaca
( 1 997) are the other motion pictures sharing the same
composer.
•

Nyman though is not merely a film composer but composes
mainly concertos and string quartets, ereares cannons for the
concert halis, theatre and opera houses such as String Quartet
No ı ( 1 98 5 ) No 2 ( 1 988) and No 3 ( 1 990). Working with a
broad sweep of inspiration and sources in a w ide range from
classical compositions such as ı 7th century John Bull ro
Romanian folk songs and to South Indian Dancs, he
combines his explorations through classical music with
differem forms. His sensetive creativity produced Six Clean
Songs ( 1 990) for the holocaust, Bosnia Time Will Pronounce
( ı 992) for the war at Bosna, Out Of the Ruins ( 1 993) for the
Armenian earthquake, and the Double Concerro ( 1 996) for
Hiroshima.
Accompanied by his orchestra, Michael Nyman with his
witty and startling advemures in musical plunder will be

meer the İstanbul
wirry and srarding
advencures in
musical plunder.

158

.------.--

providing the İstanbul audience with strong rhythmic pulses,
generated from the bass and the percussive piano, supporred
by sometimes raucous extrusions by the rrombone and bass
saxophone. The facings will be predominantly that unique,
sawing and soaring string sound, with embellishmems
courtesy of a tight srop on a horn section. lt will be a dense
and often aggressive music with in its repetitions and
explorations of themes.

1 5 9 �------�Katkıları için SIEMENS'e teşekkür ederiz.
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BU RHAN ÖCAL & P ETER WATE RS
B urhan Öcal - vurmalı çalgılar percussions
Peter Waters - piyano piano
Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall

Tarih Date: 1 7. 07. 1 998
Saat Time: 1 9:00
•

Burhan Ö cal - Kırklareli'de doğan Öcal, Zürih'te

yaşamaktadır. Erken yaşta babası sayesinde tanıştığı
vurmalı çalgılar aracılığıyla ve annesi sayesinde tanıştığı dini
vokal müzik bilgi lerine dayanarak Türk Klasik Musikisiyle
Klasik Batı Müziğini ve Türk Folk Müziğiyle cazı
harmanlayarak kültürlerarası köprüler kurmaktadı r.
Öcal'ın çaldığı enstrümanlar da müziği kadar çeşitl ilik
gösterir: her türlü vurmalı saz, darbuka, kös, kudüm,
bendir, divan-saz, tanbur ve ud. Piyanist Maria Joao l res,
klavye ustası Joe Zawinul ve klasik gitarist Eliot Fisk'le çalan
Öcal, kendi kurduğu Istanbul Oryantal Topluluğu'yla
Tü rkiye'de ve yurtdışında konserler vermektedir. Istanbul
Oryantal Topluluğu'yla doldurduğu ilk CD'si "Gipsy Rum"
Alman Plak Eleştirmenleri ödülünü kazandı ve dünya müzik
listelerinde 4 nurnaraya kadar çıktı. "Jardin Ottoman"
1 996'da Choc ödülünü kazandı. Aynı toplulukla doldurduğu
ikinci albüm "Sultan's Seeret Door" ise 1 997'de piyasaya
çıktı. Giriştiği son riskli proje ise Amerikalı basçı Jamaladeen
Taeuma'yla ku rduğu oryantal funk hip hop orkestrasıdır.
Peter Waters - Avrupa'daki önemli bir rock festivalinde
30.000 kişi lik dinleyici kitlesine, Bach ve Mozart'ın
eserlerinden oluşan tamamen klasik bir resital veren ilk
piyanisttir. Avustralya'da doğmuş, klasik müzik eğitimi
almış, oda müziği alanı nda ve solo konserleriyle sayısız
ödül kazanm ıştır. 3 solo CD'sinin yanısıra Fransa, Belçika
Almanya ve Rusya'da Bach, Ravel, Schumann, Mozart ve
Bartok'un eserlerinden oluşan repertuarıyla çok başarılı
konser turnelerine çıkmıştır. M üziğiyle öylesine
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bütün leşmiş ve öylesine büyük bir ustalı kla çalmaktadır ki

insanın bundan daha iyisini beklernesi olanaksızdır.

Burhan Öcal - Born in Kırklareli, now he has been living in
Zurich. Building bridges between culrures, he is combining
Turkish classical music with Western classical music and
Turkish folk music with jazz basing on his early contact with
percussion inscruments through his father and religious vocal music
through his mother. His instruments are various as his music.
He plays any ki nd of percussion instruments and is a master of
ares on Turkish instruments such as darbuka, kös (kertle drum),
kudüm, bendir, diwan-saz, canbur and ud. He has performed with
pianist Maria Joao Ires, keyboard specialist Joe Zawinul and
classical guitarist Eliot Fisk With his İstanbul Oriental
Ensemble, he appears throughout Turkey. His fırst CD with the
İstanbul Oriental Ensemble Gypsy Rum won the 1 995 German
Record Critics prize and got to no 4 in the world music
charts. He received Prix Choc in 1 996 for Jardin Ottoman.
Second recording with the same band Sultan's Seeret Door
came out in 1 997 . His laresr venture is the oriental funk hip
hop band with the American bass player Jamaladeen Tacuma.
•

Peter Waters - He is the fırst pianist to
perform a full lenghr classical recital
of Bach and Mozart at a major Rock
Festival in Europe for an audience of
30,000. Born in Australia he went
through a classical music education
winning various prizes on chamber
music and and solo performances.
As well as recording 3 solo CD s, he has
made highly acclaimed performances
during numerious tours through
France, Belgium, Switzerland,
Germany, and Russia playing Bach,
Ravel, Schumann, Mozart and Barrok.
He is identifıed with the music with
such devotion and such beautiful
pianism that one could not possibly
wish for more.

Bu konser " Fransa'yla Buluınıa" etkinlikleri kapsammda AFAA - Association Française
d'Action Artistique, Fransa Biiyiikelçiliği (Ankaı·a) ve İstanbul Fı·anuz Kiiltiir Merkezi'nin

D illi

değerli katkılarıyla gerçeklejlirilmiıtir.
This concert has been realised with the generous S11pport of the AFAA - Association Française
d'Action Artistique, The Embassy ofFrance in Ankara, and lııstitut Français, Istanbul,
within the framework of "Rendez-vous avec la France".

PRYSM
Benjamin Henocq - davul, vurmalı çalgılar drums, percussions
Pierre de Bethmann - piyano piano
Christophe Wallemme - bas double bass

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concert Hall
Tarih Dare: 1 8. 0 7. 1 998
Saat Time: 1 9:00
•

Baterideki Benjamin H enocq 1 994'te La Defense Ulusal

Caz Yarışması'nda solist dalında birincil i k ödülü aldı.
1 994'te piyanoda Pierre de Benthmann ve double bass'da
Christophe Wal lemme'le biraraya gelerek, yaş ortalaması
35'i geçmeyen Prysm'i kurdu. Böylelikle aynı zamanda ritm
ustası da olan ve ortak bir tınıyı ve bestelerin,
atmosferierin ve etkileşimierin çeşitliliğini gözeten bir
tutarlı l ığı hedefleyen üç besteci ve solistten meydana gelen
bir üçlü oluştu. Fransa'da yüzden fazla konser verdiler.
l i k albümleri Prysm'in ardından ikinci albüm leri Second
Rhythm 1 998'de çıktı.
• Benjamin Henocq on drums was awarded as the fırst solist
prize at the National Jazz Canrest of La Defense in 1 994 .
Joining with Pierre de Benrhmann on piano and Chrisrophe
Wallemme on double bass he founded Prysm in 1 994 whose
age average does not exceed 3 5 . So was formed a tri o made up
of three compasers and salisrs who are also specialists of the
rhythm forming a collective sound, a coherency aiming at the
diversity of compositions, of atmosphe�es and inreractions.
They have given more than a h undred concerrs in France,
i ncluding a guarter performance with Rick Margitza, Philip
Catherine, Norma Winsrone and François Jeanneau. After

rheir fırst album Prysm, the 2nd album Second Rhythm was
j ust released in 1 998.

1 64 �-----

ORCH ESTRE NATIONAL DE JAZZ

Didier Levallet - şef 1 bas leader 1 double bass
Harry Beckett - trompet crumpec
Nicholas Folmer - trompet mımpec
Lionel Surin - Fransız kornosu French horn
Phil Abraham - trombon rrombone
Yves Robert - trombon crombone
Eric Barret saksofon saxophones
Chris Biscoe - saksofon saxophones
Richard Foy - saksofon, klarnet, flüt saxophones, clarinec, fluce
jean-Remi Guedon - saksofon saxophones
Vincent Courtois - viyolonsel cello
Serge Lazarevitch - gitar guicar
Sophia Domancich - piyano piano
Franfois Laizeaıt - davul drums
Ramon Lopez - vurmalı çalgı lar, davul percussions, drums
-

Yer Venue: Cemal Reşit Rey Konser Salonu CRR Concerc Hall
Tarih Date: 1 8. 07. 1 998
Saat Time: 1 9:00
•

ürehestre National De Jazz Fransız Kültür Bakanı'nın

destegiyle kuruldu. Beste ve dogaçlamanı n karşılıklı olarak
birbirini besleyip ü rettigi bir birim olarak, hem önemli

birer solist hem de kusursuz birer orkestra üyesi olan
müzisyenlerden oluşur. Orkestra Avrupa'da altmıştan fazla
ü l kede turneye çıkmış ve Quincy J ones, Gil Evans, Carla
Bley, Dee Dee Bridgewater, Johnny G riffın, Lucky
Peterson'dan Maria Schneider'a kadar pek çok sanatçıya
eşlik ederek Japonya'ya kadar uzanmıştır. Orkestra
ayırdedici tonu ve enerjisini bugüne kadar onlarla çalmış
olan toplam 250 müzisyene borçludur. Orkestranın
sanatsal yönetmenligi görevi, şimdi, double bass çalan ve
. neredeyse çeyrek asırlık müzik yaşamında kendini
dogaçlamanın her alanına adamış bir besteci ve aranjör
olan Didier Levallet'e emanet edilmiştir. Orkestranın
müzikal geçmişinin çeşitliligi izleyiciye son derecede zengin
bir müzik paleti sunar. G rubun önderi olarak Levallet,
bestelerinin d ramatik enerjisiyle gruba yön veriyor ve

Orkestra Avrupa'da
altmıştan fazla
ülkede turneye
çıkmış.
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sırasında, her müzisyenin müzikal geçmişi, aranjörün

yaptığı seçimlere ilham verebiliyor. Amaç, orkestral
renklendirmenin geniş yelpazesini kullanarak "big band"in
iç gücünü arttı rmaktır. Geleneksel cazla aralarındaki
yakınlık, hem müziği belirleyen ritmik coşkuya bağlı
kalmalarından, hem de yokluğunda cazın artık caz
olmaktan çıkacağı o sürekli yeniden yaratım çabasını
gerekli kılan, anlık bağdan bel lidir.

ürehestre National De Jazz Founded at the insrigarion of
the Freneh Minister of Culrure, is composed of musicians
who are borh major soloists and impeccable ensemble players
as a unit in which composirion and improvisarion are
murually susraining and productive. The orchestra has toured
over sixty countries i n Europe expanding till Japan
performing wirh a wide range of arrists from Quincy Jones,
Gil Evans, Carla Bley, Dee Dee Bridgewarer, J ohnny Griffın,
Lucky Peterson to Maria Schneider. The orchesrra owes i ts
distincrive tone and momentum to a total of some 2 5 0
participating musicians in it s history. The post o f che
orchesrra arrisric director has now been entrusred to Didier
Levaller playing the double bass, being a dedicated composer
and arranger who for almost 2 5 years has been buildi ng up
his career i n every field of musical improvisarion. The
diversity of backgrounds represented by the group offers an
extremely broad musical palette. Levallet, as the leader can
manipulare in terms of his composirions' dramat i c rhrusr and
in turn the musical background of each musician serves to
inspire the choices made by the arranger. The aim is to
enchance the inherent power of the big band using the
expanded range of orchestral colorarion. The affıliation with
traditional jazz is obvious borh in the reliance on the
rhythmic euphoria consistendy undedining the music and
also in the i mmediare link wirh the present demanding that
continuous effort of reinvention w ithout which jazz would no
longer be jazz.
•

The arehescra has
coured over sixry
councries in Europe.
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KODO
Kazunari Abe
Takeshi Arai
Yoshikazıt Fujimoto
Kazuki lmagai
Sachiko lnoue
Ryutaro Kaneko
Tetsuro Naito
Akira Nanjo
Takahito N ishino
Ayako Onizawa
Biiebi Saito
Hideyuki Saito
Michiko Saito
Masaru Tsuji
Motofıtmi Yamaguchi

Yer Venue: Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon
Atatürk Cultural Center Grand Hall
Tarih Dare: 09. 0 7. 1 998
Saat Time: 1 9:00
•

Japoncada kalp atışı anlamına gelen "Kodo", geleneksel

ve çağdaş Japon vurmalı enstrümanlarıyla ortaya koydukları
coşku verici performansla dünyan ın her yerinde izleyicileri
büyülemiş olan bir grup genç müzisyen ve dansçıya da ismini
vermiştir. "Kodo"yu, Japon Denizi'ndeki Sade Adası'nda on
yıl boyunca kendilerini "taiko"nun, yani geleneksel Japon
davulunun öğrenilmesine adadıktan sonra kurmuşlardır.
Amaçları yalnızca geleneksel Japon gösteri sanatlarını
inceleyip korumak değil, aynı zamanda hala yaşayan önemli
sanat biçimleri olduğuna inandıkları şeyler için yeni
yönelimler de yaratmaktır. Büyük "taiko"nun sesinin bir
bebeğin annesinin rahminde hissettiği kalp atışiarına
benzediği söylenir ki, bebeklerin çoğu zaman Kodo'nun

"Kodo" Japoncada
kalp atışı anlamına
geliyor.
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yerleri inleten titreşimleriyle bir ninni gibi uyudukları da
bir söylenceden ibaret değildir. Koda farkl ı bir şekilde
okunduğunda, "davulun çocukları" anlamına da gelebi lir,
bu da Kodo'nun davul larını basitçe, bir çocuk ruhuyla
çalma arzu larının bir yansımasıdır. Kodo'nun yeni müzik
biçimleriyle deneyiere girmesindeki ve "taiko" için bazı

şaşırtıcı yeni füzyonlar yaratmasındaki başarısının altında
her tür ön yargıyı bir kenara bırakma istekleri yatar. Her
zaman belirgin bir Japon tadını ve rengini korumayı
başararak geleneksel taiko davul ritmlerini Afrika'dan
Karayip'lere ve Amerikan bandolarına kadar dünyanın her
yerinden etkilerle harmanlayarak farkl ı olmayı
sürdürüyorlar. Sahnede kumaşiara sarınmış perküsyoncu
kamikazelere benzeyen Kodo'nun yüksek enerjilerini
vuruşlarla sanata dönüştürü rken o devasa 454 kiloluk
taikoyu davulunu düşüp kalıncaya kadar çalacaklarını
düşünüyorsunuz.
• "Kodo", the Japanese word for heartbeat, alsa named a
group of young musicians and daneers whose exhilarating
performances of tradirional and comemporary Japanese
drumming have captivated a worldwide audience. They have
.
formed "Koda" after a ten years of devation to the study of
the taiko, the traditional Japanese drum at the Sado Isiand i n
the Sea o f]apan. Their objectives are not only the study and
preservation of traditional Japanese performing arts, but alsa
the creation of new directions for w hat they believe are stili
vibrant living art-forms. The sound of the great taiko is said
to resemble a mother's hearr-beat as felt in the womb, and it
is no myth that babies are often lulled asleep by its
thunderous vibrations. Secondly, read in a different way, the
word can mean "children of the drum ", a reflection of Kodo's
desire to play their drums simply, with the heart of a child.
Their willingness to throw away pre-conceptions lies behind
Kodo's success in experimenting with new musical forms and
creating same startling new fusions for taiko. Being
diversifıed and funkifıed, they mix traditional Taiko drum
rhythms with influences from all over the globe, from African
and Caribbean to American marching band riffs, white stili

"Koda'' is rhe

Japanese word for
heartbeat.
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retaining a disrinctly Japanese flavor. On stage clad in
swearbands and loincloths, they are !ike percussionist
kamikazes. You expect them ro drum the massive 1 000 lb. o
daiko drum til! they drop haromering high energy into art.
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G E N \Ve would /ike to thank FUJI FILM TORKiYE & RADIO OXI-GEN FM 95. 9
for spansoring this performatıce.

i LHAN E RŞAH i N & WAX POETIC
İlhan Erşahin - saksofon saxophone
jeff H ili - bas bass
Saul Williams - rap rapper
Jamie Saft - tuşlu çalgılar keyboards
Valjianty - vokal, "sample" vocals, sample
Mar/on Browden davul drums
Nicole Willis - vokal vocals
DJ M. Singe - dj
-

Yer Venue: Roxy (Sıraselviler)
Tarih Dare: 08-09- 1 0. 7. 1 998
Saat Time: 23:30
•

Geniş bir bakış açısıyla üretilen groove yönelimli bir

müzik . Bu New York'un yeni soundu. M üzikleri,

günümüz kent merkezlerinin çoğul etnikliğini yansıtıyor.
Bu yüzden, müziklerine kent müziği demeyi tercih
ediyorlar. G rup, elemanlarının kattığı farklı çizgilerle
yönelim kazan ıyor, ama başlıca vurgu cazda ve onun hip
hop, trip hop ve d rum & bass gibi modern türevlerinde.
Hepsi de New York 'da yaşayan 8 üye ilk albümleri
"Three"yi daha yeni doldurdular ve yeni sound'ları ile
büyük heyecan yaratacaklarından eminler. Uluslararası
alanda acid caz grubu Repercussions'ın baş şarkıcısı olarak
tanınan ve şimdilerde bir punk grubunda söyleyen baş şarkıcı
Nicole Willis'in kökleri 70'1erin soul ve rhythm & blues'una
dayanıyor. Rhasaan grubun rap'çisi ve "dub" uzmanı şairi.
Mısır kökenli DJ Mutamassik Orta Doğu kayıtlarından
alınma beat ve sample'larla karışmış çağdaş trip hop
sound'ları üretiyor. Yal Haitili, Creole dilinde söylüyor ve
aynı zamanda da sample makinesiyle yeni sesler yaratıyor.
Vurmalılarda Marlon Browden ve basta Jesse Murphy hip
hop geleneği ndeki ritmleri ku rmakta ana güç görevi
görüyorlar. Kökleri lsrail aracılığıyla Fas ve Hollanda'ya

Gen i� bir bakı�
açısıyla üretilen
groove yönelimli
bir müzik.
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dayanan G uyora Kats Wurlitzer'inde büyülü akortlar
yaratıyor ve Wax Poetic'i dünya dışı bir atmosferle
çevreliyor. Saksafonda l l han Erşahin grup lideri ve besteci
olarak bu projenin ardındaki beyin. Türk ve lsveçli bir
aileden doğan sanatçının Türk kökeni bu batı formatlı
müziğine yansıyor.

This is the groove oriented music with an open minded
structure. This is the new sound of New York. Modern and
unique, their music reflects the multi ethnicity of roday's
urban cities. Thus, they prefer to call their music as urban
music. All songs are oriented with different flavours given by
each member of the band but the main emphasis is on jazz
and its modern derivatives such as hip hop, trip hop and
drum & base. The band is consisting of 8 members all
residing in New York City. They have just released their fırst
album "Three" and are confıdent that they will ereare great
exeiternem with their new sound. The lead singer Nicole
Willis internationally known as the lead singer of the acid
jazz band Repercussions and is currently singing in a punk
band with her roots in 70s soul and rhythm & blues.
Rhasaan is the groups rapper/dub poet . DJ Mutamassik,
originally from Egypt, spins contemporary trip hop sounds
mixed with beats and samples from the middle eastern
records. Val is from Haiti, sings in Creole and is also in
charge of creating sounds with her sample machine.
Marlon Browden on drums and Jesse Murphy on the base act
as the driving force laying down rhythms in the hip hop
tradition. Guyora Kars has his roors in Moracco and Holland
via Israel. He ereares the magic chords on his wurlitzer and is
responsible for the unearthly atmosphere of Wax Poetic.
İlhan Erşahin on the saxophone as the band leader and the
composer is the brain behind this project. As he was born in
Sweden of Turkish and Swedish parents, his roots from
Turkey are reflected in the music.
•

This is che groove
orienced music wich
an open mjnded
strucrure.
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"KN ITT I N G FACTO RY G EC ESi"
"KNITTING FACTORY NIGHT"

VI BES
Bill Ware - vibrafon vibraphone
Bradjones - bas bass
Ej Rodriquez - vurmalı çalgılar percussions

Yer Venue: Roxy (Sıraselviler)
Tarih Dare: 1 1 . 07. 1 998
Saat Time: 23:30
On yıl boyunca Jazz Passengers'ın ana ritm-ve-melodi
odağı olarak birlikte çaldıktan sonra grubun
kurucularından Bill Ware, Brad Jones ve EJ Rodriguez
•

ni hayet bu "yan proje"yi şimdi sahnenin tam merkezine
getiriyorlar. Küçük Avrupa cafe'lerinde gerçekleştirdikleri
"Iate night jam session'lar, JP Üçlüsü olarak bilinen bu
power funk ve caz üçlüsünü ortaya çıkardı. Knitting
Factory'nin ünlü Late Night Hang'i onlara kucak açarak bu
gösterilerin devam lılığını sağladı. Chico Mendoza, Robert
Borell, Bobby Sanabria ve Steely Dan ile yaptığı
çal ışmalarla da tanınan Bill Ware, Club Bird Allstars ile bir
takım oluşturmuş ve G roove Collective'in kurulmasına
yardım etmiştir. Basçı Brad Jones; Ornette Coleman,
Muhal Richard Abrams, Elvin Jones ve Mark Ribot ile uzun
süreli profesyonel birliktelikleri ile tanınmaktadır.
Perkusyoncu EJ Rodriguez ise Lounge Lizards ve Marc
Ribot ile çalmıştır. Vibes, vibrafona farklı bir açıdan
yaklaşarak Afro-Küba'dan di rty funk'a pek çok tarzı bir
potada eritmeyi başarmıştır. Şüphesiz izleyici leri şaşırtarak
ayaklarını yerden kesmeye Istanbul'da da devam edecekler.

Mter a decade of playing rogether as the core rhythm-and
melody center of the Jazz Passangers, founding Jazz
Passangers members Bill Ware, Brad Jones and EJ Rodriguez
fı nally rook this "side project" to the center stage. Their Iate
night jam sessions at small European cafes after Jazz
Passanger shows grew into a tightly knit trio of power funk
and jazz trio. They found their home at the Knitting
•

Factory'nin ünlü
Late Night Hang'i
onlara kucak açarak
bu gösterilerin
devamlılı�ını sa�ladı.
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Factory's famed Late Night Hang. Bill Ware is also known
with his work with Chico Mendoza, Robert Borell and Bobby
Sanabria and Steely Dan. He teamed up with the Club Bird
Allstars and helped form the Groove Collective. Brad Jones
on bass is best known for his long-standing proffessional
relationship with Ornette Coleman, Muhal Richard Abrams,
Elvin Jones and Mark Ribot. E] Rodriquez on percussion
plays with the Lounge Lizards and Marc Ribot. Vibes
approach the vibraphone in a different way and is a melting
pot of many styles, from Afro Cuban to dirty funk. They will
continue to knock unsuspecting crowds of their feet i n
İstanbul, too.

They found their
home ar the
Knircing Facrory' s
famed !.are Night
Hang.
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B E N N E I LL

Ben Neill - saksofon, trompet, tuşlu çalgılar saxophone, rrumpet, keyboards
Don Yallech - vurmalı çalgılar percussions

Yer Venue: Roxy (Sıraselviler)
Tarih Dare: 1 3 . 07. 1 998
Saat Time: 23 :30
Elektronik yeraltı dans metodolojisi ile teknolojiyi
bileştirdiğinizde ortaya 1 992'den bu yana New York'un
önemli avangard performans mekanı The Kitchen'ın müzik
küratörlüğünü yürütmekte olan Ben Neill tarafından
yapılan bir performans çıkar. Neill, kuşağının 20. yüzyıl
teknolojisinin sanat ve müzik yaratımı sürecine getirdiği
değişiklikleri ve avantajları sonuna kadar araştıran nadir
müzisyen lerinden biridir. 80'1erin başlarında Ohio'daki
punk çevrelerinde klasik trompet çalarak başlayıp atonal
müzisyen LaMonte Young'un öğrencisi olarak geçird iği
uzun yıllardan sonra, Young'un işitsel halusinasyonlarını yerel
müzik alanına taşıdı. New York'lu DJ Spooky ile bir araya
gelerek çalışmalarını sürdürerek David Behrman,
John Cage, Rhys Chatham, Nicholas Col lins, Electric
Owthaus, the S.E.M. Ensemble ve David Soldier ile birlikte
çaldı ve kayıtlar yaptı. 1 995 albümü G reen Machine'deki
gökgürlemeleri, davul vuruşları, zil ve sentetik böcek
seslerinin kaynağı "M utantrompet"tir. Kendi bulduğu
sıradışı bir enstrüman olan "Mutantrompet"le yaptığı
çalışmalarla uluslararası başarı kazanmıştır. Çeşitli ziller ve
subaplarla donatılmış olan bu enstrüman, bilinen anlamda
trompet çalmakta kullanılabileceği gibi, interaktif bir bilgisayar
sistemine sinyaller göndererek canl ı elektronik ses
düzenlemeleri yapmakta da kullanılabilir. Ben Neill'in bu
alışılınışı müziği, 90'1 ı yıl larda her türlü düşüneeye kapılarını
açan yeni elektronik ortamda sanattaki "elit" ve "avam"
ayırımının ortadan kalktığını göstermektedir.
•

What you ger when you combine the methodology of the
elecrronic ciance underground and a marriage of technology
with convemion is a performance by Ben Neill who has been
the musical curator of New York's noted avant-garde

•

Kendi bulduj!u
sıradışı bir
enstrüman olan
''Mutantrompet''le
yaptıj!ı çalışmalarla
uluslararası başarı
kazanmıştır.

182 .------,-

performance space, The Kitchen since 1 992. He is one of the
few musicians of his generatian to fully explore the changes
and benefıts that the late 20th-century technology has
brought to the process of creating art and music. Mter a start
as a classical trumpet player a stint in the early 80's punk
scene in Ohio, and after years of tutalage under atonal avatar
LaMonte Young, Neill took Young's auditery hallucinations
into the realm of ambient music. Paired w ith NY city Dj
Spooky he kept on working. He has performed and recorded
w ith, David Behrman, John Cage, Rhys Chatham, Nicolas
Collins, Electric Owthaus, the S.E.M. Ensemble and David
Soldier. His 1 995 album Green Machine, composed of
thunderclaps, beating drums, bells, synthetic insect life are
all made possible by the Mutanttumpet. He has received
international recognition for his work with the
Mutantrumpet, an extraordinary instrument that he
invented-equipped with multiple bells and valves, it can be
used for conventional trumpet playing or for controlling live
electronic sounds by directing signals to an interactive
computer system. Embracing elements of ambient, techno
and the methodology of the dance underground, Ben Neill's
music exemplifıes the breakdown in the 90's of the
boundaries between "high" and "low" art in the new
electronic scene that ereares an open atmesphere in which all
kinds of ideas can flow.

He has received
international
recognirion for his
work wich che
Murancrumpet.
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RED SNAP P E R

Richard Thair - davul drums
Ali Friend - bas bass
David Ayers - gitar guitar
]ake Williams - tuşlu çalgılar keyboards
MC Det MC, vokal MC, vocals
Alison David - vokal vocals
-

Yer Venue: Roxy (Sıraselviler)
Tarih Dare: 1 5 - 1 6. 07. 1 998
Saat Time: 23 :30
• Davulcu Richard Thai r, basçı Ali Friend ve gitarist David
Ayers'in rock ve caz çalarak geçirdikleri gençlik günlerinin
etkisi müziklerine de yansımaktadır. Red Snapper'in müziği
trip hop, acid jazz, jungle ve d rum and base'i kapsayan
geniş bir çerçevede biçimlenmektedir. Sadece acid jazz ile
sınırlı kalmak istemediklerinden müziklerine hip hop
ritmleri katarak bir dans duygusu yakalamayı ve bunu
"groove" tadı na uzak olmayanların beğenisine sunmayı

hedefliyorlar. Techno etki leriyle açık vuruşlar ve cazsı alt
akımlar doldu ruyor şarkılarını.

The drummer Richard Thair, the bassist Ali Friend and
the guitarist David Ayers have spend their youth time
playing rock and jazz which led to a cerrain influence to their
music. The music of Red Snapper is shaped through a wide
range of trip hop, acid jazz, j ungle and drum and base. Not
wanring their music to be a mere acid jazz they give hip hop
rhythms giving it a ciance feel, to make it appealing to the
people having that trancy groove loop to it. With techno
influences, there is a pool of clear beats and jazzy
undercurrenrs in their songs.
•
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COOLBO N E

Steve "Coolbone" johnson - vokal, trombon lead vocals, trombone
Ernest "EJ. ]uice" johnson - tuşlu çalgılar, trompet keayboards, trumpet
Ronell "Roo" johnson - tuba, trombon tuba, trombone
Randali "Big Chunky" Anderson - davul drums
Phillip "Crewcial Phil" Armand - vokal vocals
Terrell "Taroo" Warren - bariton saksofon baritone saxophone
Ajay "Milky" Mallery- perküsyon percussion
Thaddeus "Fabulous" Ford - trompet trumpet

Yer Venue: Roxy (Sıraselviler)
Tarih Date: 1 7- 1 8. 07. 1 998
Saat Time: 23 :30
•

Coolbone'u ve brass-hop'u, yani orjinal hip-hop ve brass

band cazını anlayabilmek için sadece grubun köklerini
düşünün: Çok kültürlü kökleriyle ünlü bir şehir olan New
Orleans. Afrikan-Amerikan müzigi gelenegini kapsayan
Coolbone, New Orleans müziğinin tüba, korna ve akustik
enstrümanlar gibi geleneksel yapısını koruyarak funk, hip
hop, soul ve rap gibi yeni akımlarla blues,gospel ve swing
ekleyerek yeni sesler getiriyorlar. Amerika'nın en eski
sanat formundan birini alarak onu 2 1 . yüzyıla taşıyorlar.
Coolbone sadece New Orleans'ın en önemli brass band'i
olmakla kalmamış, Avrupa ve Güney Amerika'da da kendi
türünde başı çeken topluluklardan biri olmuştur.

Mardi G ras geçitlerinde ve caz cenazelerinde yürüyerek,
James Brown ve B.B. King'den Zap Mama'ya kadar
birbirinden ünlü gruplarla çalarak tüm dünyada ses getiren
Coolbore şimdi Istanbul'da
• To understand Coolbone-and for that matter brass-hop,
their unique amalgam of hip-hop and brass band jazz, j ust
consider the group's home base: New Orleans, a city famous
for its multicultural roots. Coolbone's sound encompasses the
entire tradition of Mrican-American music. Coolbone brings
in newer sounds !ike funk, hip-hop, soul and freestyle rap,
adds some blues and gospel and swing, while keeping the
main elements of traditional New Orleans music-the tuba,
the horns, and the acoustic i nsrrumentation. They take one of

187

r------.--

America's oldesr indigenous art forms and carry it forward
into the 2 l st century. Coolbone has become not only one of
the leading brass bands in New Orleans but also a major
drive at throughout Europe and South America. Since then,
the range of their musical ingredients has been matched only
by the variety of situations in which they've found themselves
performing: Marching in Mardi Gras parades and jazz
funerals, playing with everyone from James Brown, B.B.
King ro Zap Mama, now they are in İstanbul.
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SLIDE HAMPTON, G RADY TATE, HAKAN B E H Li L,
DAWN THOMPSON, J O H N N UG ENT

Slide Hampton - trombon trombone
Grady Tate davul drums
Hakan Behlil bas bass
Dawn Thompson - gitar guitar
john Nugent - saksofon saxophone
-

-

Yer Venue: Gramo/onjazz Club (Tiinel)
Tarih Date: 8. 0 7. 1 998
Saat Time: 23:00
• Jazz

Legends Tribute to Ella Fitzgerald'la karşımıza
çıkacak olan Slide Hampton ve G rady Tate ilk olarak
Hakan Behlil, Dawn Thompson ve John Nugent'la sahne
alacaklar. Slide Hampton ve G rady Tate ile ilgili ayrıntı lı
bilgiyi Jazz Legends Tribute to Ella Fitzgerald sayfasından
okuyabilirsiniz.
l i k grubu okul orkestrasından
profesyonel bir topluluğa dönüşen Dönüşüm oldu. 1 970'1i

Hakan Beh lil

-

yıllarda iki aylık Romanya- Bu lgaristan turnesi ile ilk ciddi
işini aldı. 1 980 başlarında Paris'teki okul yıl larında
"Gunsmoke" adlı Reggae grubunda davulcu olarak çalıştı.
Tü rkiye'ye döndükten sonra Okay Temiz ile turnelere
çıktı. Emin Fındıkoğlu, Tuna Ötenel, Fatih Erkoç, Hasan
Kocamaz, Levent Coker, Şenova Ülker ve Murat Verdi ile
"Euphony" adlı grubu kurdu. Türkiye'de birlikte çaldığı
pekçok yabancı sanatçının arasında Chat Baker'ın özel bir
yeri vardır. Halen Önder Focan, Levent Benba, Deniz
Dündar ile devamlı olarak yürüttükleri grupta bas ve arada
sı rada da Emin Fındıkoğlu ile gitar çalmaya devam ediyor.

Slide Hampton and Grady Tate who will be performing
w ith Jazz Legends Tribute to Ella Fitzgerald , can be read
from Jazz Legeods Tribute to Ella Fitzgerald page.
•

Hakan Behlil - First group was Dönüşüm, a school band
that was changed into a professional band. He got his fırst
professional job as a two momhs tour to Romania and
Bulgaria in 1 970's. He worked as the drummer of the Reggae

Birlikte çaıdıj!ı
pekçok yabancı
sanatçının arasında
Chat Baker'ın özel
bir yeri vardır.
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band "Gunsmoke" in 1 980's at Paris. After he remrned
Turkey, he went on tours with Okay Temiz. He formed
"Euphony" with Emin Fındıkoğlu, Tuna Ötenel, Fatih Erkoç,
Hasan Kocamaz, Levent Coker, Şenova Ülker and Murat
Verdi. Among the foreign musicians he played with in
Turkey, Chat Baker acquires a special place. He still plays
bass in the group wirh Önder Focan, Levent Benba and Deniz
Dündar and plays che guitar with Emin Fındıkoğlu.

Among the foreign
musicians he playeel
with, Chat Baker
acquires a special
place.
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TAH S i N Ü N ÜVAR DÖRTLÜSÜ QUARTET

Tahsin Ünüvar - saksofon saxophone
Selim Benba - piyano piano
Nezih Yeşilnil - bas bass
İzzet Hiçkalmaz - davul drums

Yer Venue: Gramo/onjazz Club (Tünel)
Tarih Date: 9 1 1 6. 0 7. 1 998
Saat Time: 23:00
•

Tahsin Ü nüvar - Herbie Mann'dan etkilenen Ünüvar,

erken müzik yaşamına flüt çalarak adım attı. Lise ve

üniversite yıl larında müziği için tutku dolu olan sanatçı,
müziği mesleği yapmaya karar vererek saksofon çalmaya
başladı. Ünlü yerli pop guruplarında çaldıktan sonra en
büyük ideali olan kendi caz dörtlüsünü kurdu. Sanatçı,
Avrupa ve Amerika'da çeşitli caz festivallerine katılarak
yeteneğini uluslararası arenaya taşıdı. Tahsin Ünüvar
Dörtlüsü'nü dinlemek isterseniz, herhangi bir Perşembe
akşamı G ramafon Caz Klübüne uğrayabilir ve şu sıralarda
çı kacak olan ilk albümüne bakabilirsiniz.

Selim Benba - 7 yaşı nda piyano ile müziğe atılan Benba
lise yıllarında Faris Akarsu ile klasik piyano çalıştı. Oda
Orkestrasında 6 yıl boyunca tenörlük yapan sanatçı caz
çalışmalarına ağı rlı k vererek Can Kozlu ile Caz Tarihi ve
Teori si çalıştı. Önder Focan'ın Jazz Quitar adlı albümünde
yer aldı. Çalışmalarını Tahsin Ünivar ile sürdürüyor.

Nezih Yeşilnil Emin Fındıkoğlu Üçlüsü ile müziğe atılan
Yeşilnil, Istanbul Caz Dörtlüsü ile Romanya'da Sibiu Caz
Festivali'nde, Tuna Ötenel ve Neşet Ruacan ile Çin Halk
Cumhuriyeti'nde çeşitli konserler verdi, ve Önder Focan
grubu ile 4.Uiuslararası Akbank Caz Festivali'nde çaldı .
-

l zzet H içkalmaz - Bateriye 1 984'te "Soft Rock" çalarak
başlayan Hiçkalmaz, ilk eğitimini ünlü davulcu Burhan Baba
(Bu rhan T onguç)' dan alarak caz ile tanıştı. Profesyonel
müziğe Kedi Bar'da Mehmet G ü reli önderliğindeki G rup
"Kömür" ile adım atmış, caz eğitimine Can Kozlu ile
devam edip Tahsin Ünüvar Dörtlüsü'ndeki yerini almıştır.

Herbie Mann'dan
etkilenen Ünüvar,
erken müzik
yaşamına flüt
çaıarak adım attı.
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Anette Lowman, Özay Fecht ve Önder Focan gibi tan ınmış
caz müzisyenlerine eşlik etmiş olan sanatçı, halen
G ramafon Bar'da Tahsin Ünüvar Dörtlüsü ile çalmaktadır.

Tahsin Ünüvar - Influenced by Herbie Mann, he srarted his
early music life by playing the flute. Passionate about his
music throughout his high school and university years, he
began playing the saxophone deciding ro make music his
profession. After playing ln locally famous pop groups, he
formed his own jazz quartet. He has taken his talent overseas
by participati ng in various jazz festivals in Europe and
U ni red Srares. If you wanr tO lisren ro Tahsin Ünüvar
Quarter, you can drop in ar the Gramophone Jazz Club any
Thursday evening and look our for his soon ro be released
fırst CD.
Selim Benba - Benba who got involved in music while at 7
years of age,srudied classical piano with Faris Akarsu during
high school years. The artİst who has sang as tenor at the
Chamber Orchestra for si'x years studied jazz hisrory and
theory with Can Kozlu as he delved inro jazz. He played
with Önder Focan in Jazz Quitar. He currenrly plays with
Tahsin Ünivar.
Nezih Yeşilnil - Yeşilnil who delved i nro music with the
Emin Fındıkoğlu Trio, has performed with the İstanbul Jazz
Quartet in the Si bi u Jazz Festival in Romania, gave several
concerts with Tuna Ötenet and Neşet Ruacan at the People's
Republic of China and played w ith the Önder Focan Group
at the 4th International Akbank Jazz Festival.
İ zzet Hiçkalmaz - Starting drums with playing "Soft Rock",
was introduced to jazz through his education with the famous
drummer Burhan Baba (Tonguç). His fırst proffessional
attriburion was playing at the Kedi Bar with Group Kömür
led by Mehmet Güreli. As he continued his jazz education
with Can Kozlu, he stabled his place in the Tahsin Ünüvar
Quartet . Accompanying such established names as Anetre
Lowman, Özay Fecht and Önder Focan, he stil! plays with the
Tahsin Ünüvar Quartet at the Gramafon Bar.

lnfluenced by
Herbie Mann, he
srarred his early
music life by playing
the flute.

1 93 �---

S i B E L KÖSE, CAN AYE R,
VOLKAN ÖKTE M, ÇAG LAYAN Y I LDIZ

Sibel Köse vokal vocals
Can Ayer - piyano piano
Volkan Öktem - bas bass
Çağlayan Yıldız davul drums
-

-

Yer Venue: Gramo/onjazz Ciub (Tünel)
Tarih Date: 1 0 1 1 7. 07. 1 998
Saat Time: 23:00
•

Sibel Köse - Polanya'nın Zwierzyniec kentinde

gerçekleştirilen Uluslararası Caz Vakalistleri yaz okuluna
katılan Köse, 1 992 yılında Jarek Smietana-Polish Jazz Stars
grubuyla birlikte Siedlce Festivali'nden sonra Uluslararası
Istanbul Festivali'nde yer aldı. Aynı yıl Polanya'nın Zamaso
kentinde gerçekleşti rilen Uluslararası Caz Vakalistleri
yarışmasında birinci oldu. Öğrencisi olduğu Tuna Ötenel'in
"Sometimes" adlı albümünde yer aldı.

Can Ayer - Onnik Barsamyan ile klasik piano ve Aydın
Esen ile kompozisyon ve orkestrasyon çalıştı. Genç yaşta
kaybettiğimiz Nüket Aruca'ya Önder Focan, Oğuz
Du rakan ve Deniz Dündar ile birlikte eşlik eden sanatçı
1 3. Istanbul Müzik Festivali'ne Erol Pekcan topluluğu ile
katı ldı. 1 994 yılında yayımlanan Gürol Ağırbaş'ın Bas
Şarkıları adlı albümde de yer almıştır.

Volkan Ö ktem - 1 2 Yaşında askeri orkestra ile başladığı
müzik hayatını Ankara'da birçok Rock ve Pop gruplarında
çıktığı konserler izledi. Cazla ilgilenmeye başlamasından
itibaren araştı rmalar yaparak çeşitli gruplarla çalıştı. Halen
Istanbul'da sahne ve stüdyo çalışmalarına çeşitli gruplarda
devam etmektedir.

Çağlayan Yıldız - Akustik ve elektrik gitar, perdesiz
gitar, gitar synthesizer ve perdesiz bas gitar çalan Yıldız
bestelerinde ve müziğe yaklaşımında cazdan elektronik
müziğe, serbest doğaçlamadan makamsal müziğe, "sokak"
müziğinden çağdaş klasik müziğe uzanan renkler yaratmayı
amaçlamaktadır. Önceleri rock, blues ve funk, daha sonra
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da fusion ve caz konserleri veren sanatçı Bulgaristan,

Yugoslavya, Macaristan, Çekoslovakya ve Polanya'yı
kapsayan gezilerinde sokak müzisyenleri ve çingenelerle
çaldı. Ayrıca Hindistan'da yaşayarak H int müziğini de
inceledi. Genç kuşak müzisyen lerinden Sarp Maden, Yahya
Dai, Sibel Köse, Kamil Erdem, Zafer Gerdanlı ve Mahmut
Yalay ile çeşitli konserler verdi.

Sibel Köse Köse who joined che International Summer School
for Jazz Vocalisrs ar che ciry of Zwierzyniec in Poland, sang
w ith Jarek Smierana-Polish Jazz Srars Band in che International
İs ranbul Music Festival in 1 992 as well as in the Siedlce
Festival. Ar che same year she was the firsr winner ar the
I nternational Jazz Vocalisrs Comesr in Zamaso at Polland.
She contribured ro Tuna Ötenel's album, "Sometimes".
-

Can Ayer - He studied classical piano with Onnik
Barsamyan and composirion and orchestrarion with Aydın
Esen. The artist who had accompanied the vocalist, Nüket
Aruca who died roo soon, with Önder Focan, Oğuz Durakan
and Deniz Dündar, arrained to che 1 3rh International İstanbul
Music Festival wirh che Erol Pekcan Band. He also performed
in the 1 994 album of Gürol Ağırbaş's "Bas Şarkıları ".
Volkan Öktem - The artise who started his music life ar a
militaty orchesrra at age of 1 2 , continued playing with several
Rock and Pop Groups at Ankara. As he started ro ger involved
in jazz, he did many research and played wirh differenr
groups. He stil! leads his srage and studio works in İstanbul.
Çağlayan Yıldız - Yıldız, playing acousric and electric guirar,
threadless guirar, guitar synrhesizer and rhreadless bass guirar,
aims to ereare colors that spread from jazz ro elecrronic music,
from improvisarion to compositional music, to street music and
to conremporary classical music. Starting with rock, blues and
funk and shifting inro fusion and jazz, he also played wirh the
street musicians and gypsies during his travel through Bulgaria,
Yugoslovia, Hungary, Checlovakia and Polland. He also studied
che Inciian music living in India. Among the musicians of the
new generation, he has performed with Sarp Maden, Yahya Dai,
Sibel Köse, Kamil Erdem, Zafer Gerdanlı and Mahmut Yalay.
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S E L i M B E N BA DÖRTLÜSÜ

Selim Benba - piyano piano
Önder Focan - gitar guirar
Hakan Behlil - bas bass
Deniz Dündar - davul drums

Yer Venue: Gramo/onjazz C!ub (Tiine!)
Tarih Date: 1 1 . 07. 1 998
Saat Time: 23:00
•

Ö nder Focan - lık kez kendi adına kurduğu grupla

1 . Bilsak caz Festivali'ne katılan sanatçı aynı yıl 1 3.

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nde ve daha sonra
Bursa Caz Festivali'nde çaldı. Jazz Guitar, Group-Erken ve
Sekiz adlı albümlerini Türk caz sanatçı ları ve l lhan Erşahin,
Doug Weiss ve Jeff Williams ile de On The Bosphorus'u,
Sam Yahel, John Nugent ve Bill Steward ile ise de Blue Note
etiketli Beneath The Stars albümlerini kaydetti. Al Foster,
Ted Curson, Niels Lan Doky, Roy Hargrove, Judy Farrow
ve Vitali Samharadze gibi isimlerle jam sessicnlar yapmış
olan sanatçı son üç yıldır da Uluslararası Finlandiya Pori
Caz Festivali'nde kendi grubuyla yer al ıyor. Son yıllarda
çalışmalarını Şenova Ülker, Nezih Yeşilnil ve Cankut Özgül
ile sürdü rüyor.

Deniz Dündar - 1 978 yılı ndan itibaren çeşitli caz
gruplarıyla çalışmalarını sürdüren Dündar, davulu melodik
bir m üzik aleti olarak algı lıyor. Bunun yanısıra bir davu lcu
olarak ister küçük grup ister orkestralarda olsun her
zaman diğer müzisyenlerle sürekli bir i letişim içinde
olunması gerektiğine i nanıyor.

Önder Focan - The musician who performed wirh his own
group for the fırsr rime ar the l sr Bilsak Jazz Festival, also
played on the same year ar rhe 1 3rh İstanbul Music Festival
and Bursa Jazz Festival . He recorded his alburns ofJazz Guirar,
Group-Erken and Sekiz wirh Turkish jazz musicians and
recorded wirh İlhan Erşahin, Doug Weiss and Jeff Williams the
alburn On The Bosphorus, and Benearh The Srars (wirh the Blue
Nore label) wirh Sam Yahel, John Nugenr and Bill Sreward .
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Al Foster, Ted Curson, Niels Lan Doky, Roy Hargrove,
Judy Farrow and Vi tali Samharadze are some of the names
Focan performed with at jam sessions. For the past three
years, he has been attending to the International Pori Jazz
Festival of Finland with his own group. He has been
currently playing with Şenova Ülker, Nezih Yeşilnil and
Cankur Özgül.
Deniz Dündar - Dündar who has been leading his musical
studies with many jazz groups till 1 978, approaches to the
drums as a melodical musical enstrumant. As well, he believes
as a drurnmer in the need of a conrinuous communication w ith
the other musicians no matter what the composition of the
band shall be.
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i M E R D E M i RE R DÖRTLÜSÜ QUARTET

İmer Demirer - trompet trumpet
Selim Benba - piyano piano
Hakan Behlil - bas bass
Deniz Dündar - davul drums

Yer Venue: Gramofonjazz Club (Tiinel)
Tarih Date: 1 3 1 1 4 1 1 8. 0 7. 1 998
Saat Time : 23:00
•

i mer Demirer - Emin Fındıkoğlu, Erol Pekcan, Tuna

Ötenel ve Neşet Ruacan gibi isimlerle çalışarak caza ilgi
duyan Demirer, 1 986 yılında Ali Perret, Yaz Baltacıgil ve
Ateş Tezer'le kurduğu Caz Quartet'le Romanya Si bi u Caz
Festivali'nde, Bilsak Caz Festivali'nde, lmer Demirer
Beşiisi'yle 3. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nde ve All
Star Band'le 4. Uluslararası Caz Festivali'nde çaldı.

As he got interested in jazz playing with names as Emin
Fındıkoğlu, Erol Pekcan, Tuna Ötenel and Neşet Ruacan, he
has performed at the Romania Si bi u Jazz Festival and at the
Bilsak Jazz Festival with the Jazz Quartet forming of Ali
Perret, Yaz Baltacıgil and Ateş Tezer; at the 3rd International
İstanbul Jazz Festival with the İmer Demirer Quintet and at
the 4th International İstanbul Jazz Festival with the All Star
Band.

•
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AJ LAN, BAKi DUYARLAR,
N EZ i H YEŞ i L N i L, D E N iZ D Ü N DAR

Ajlan - vokal vocals
Baki Duyarlar piyano piano
Nezih Yeşilnil - bas bass
Deniz Dündar - davul drums
-

Yer Venue: Gramo/onjazz Club (Tiine/)
Tarih Dare: 1 5. 07. 1 998
Saat Time: 23:00
Ajlan Büyükburç

Sanat yaşamına küçük gruplarda ve
kuartetlerde caz standartları söyleyerek başlayan Ajlan,

•

-

Polanya'daki caz work-shoplarına katı larak kendini
geliştirme imkanı buldu. Pop, caz, pop-caz ve Tü rkçe
müzik söyleyerek deneyim kazanan sanatçı önce Ajlan
Mine albümünü çıkarıp daha sonra müzikal kariyerine
kendi solo albümüyle devam etti. Aynı zamanda Selçuk Sun
ile birlikte caza dair çal ışmaların ı sürdüren Ajlan, halen
Mine ile birlikte sahne showları hazırlamakta, salsa ve
samba çalan Pasaporte Latino ve kendi kurduğu grubu ile
çeşitli kulüplerde müzik yapmaktadır.

Baki Duyarlar - Ailesinin müzisyen 6. jenerasyonu
olarak müziğe atılan sanatçı, viyolensel ve klasik
kompozisyon okuduktan sonra Retterdam
Üniversitesi'nde caz piyano eğitimi gördü. Bebop, Latin ve
Yugoslav müziğinden yola çıkarak yeni bir "cross-over"
müzik geliştirdi. Rotterdam, Amsterdam ve Lahey müzik
okul larında akademisyenlik de yapan sanatçı müzik
yaşamını Hollanda ve Türkiye'de sürdürüyor.

Ajlan Büyükburç - The vocalist who has started her
musical career singing jazz standards at smail bands and
quarrets, had the opportunity ro develop her skills going
through a jazz workshop in Polland. Acquiring experince by
singing pop, jazz, pop-jazz and Turkish music, she led her
musical career with her solo album following a co-al bum
with Mine. Cominuing ro her jazz studies with Selçuk Sun ar
the same rime, she stil! performs stage shows wirh Mine,
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sings with the salsa and samba band Pasaporte Latino and at
several clubs with her own group.
Baki Duyarlar - As the sixth musician generatian of the
family, after studying cello and classical composition, he wenr
through an education of jazz piano at the University of
Rotterdam . He formed a new "cross-over" music fusing
Bebop, Latin and music of former Yugoslavia. The arrist who
has also worked as an academician at the Music Schools of
Rotterdam, Amsterdam and Lahey leads his musical career
both in Halland and Turkey.

Katkıları için SİSTEM OPTIK SAN.

ve

TiC. A.Ş. 'ye te;ekkiir ederiz.

\Ve would !ike to thank SISTEM OPTIK SAN.

ve

TiC. A.Ş. for spomoriııg this performance.

CYRIUS & SEPTETO TURQ U I N O
Cyrius Martinez - vokal, "tres" gitar lead voice, "tres" guitar
Rolando Ferrer Rosaldo - bas bass
Osnel Odit Bavastro - gitar gui tar
]orge Maturel Romero - bongo bongos
]orge Ferrer Valiego - konga congas
Anibal Cesar Avita Pacheco - trompet trumpet
Luis Eugenio Brito Cantero - "tres" gitar "tres" guitar
Ismael Borges Torres - maraka maracas

Yer Venue: Esnıa Sultan (Ortakiiy)
Tarih Date: 1 3 . 07. 1 998
Saat Time: 2 1 :3 0
Cyrius Martinez müzikal tiyatroyu ele almış, Kathakali
tiyatrosunda Hint şarkıları ögrenerek Ariane Mouchkine,
Peter Brook ve Tamia ile çalışmıştır. Bir besteci ve şarkıcı
olarak bütün dünyadaki geleneksel şan formlarını
incelerken, dogal sesleri yansılama (onomatopea)
anlatımını geliştirmekle ilgilenmeye başlamıştır. Böylece
1 987'de Uluslararası Görsel Tiyatro'ya katılmış, 1 990'da
ise geleneksel Occitan grubu Lo Jai'de şarkıcı ve keyboard
•

sanatçısı olmuştur. Bunu izleyen yıl larda birçok sirk
gösterisi, vizyon fi lmleri, sessiz filmler ve animasyon film ler
için besteler yapmış. çok perdeli (polytonal)
kompozisyonlar yaratmıştır. Nantes Festivali'nde ve
Paris'te Passage du Nord Quest'te sahnelenen " Les jeux
vocaux de Cyrius" adlı gösterisi için bir ses kostümü
tasarlamış ve seslendirmiştir.
Cezayir'in lspanyol bölgesi Tlemcen dogumlu bu lspanyol
kökenli Fransız şarkı yazarı, besteci ve şarkıcı, Septeta
Turquino ile birlikte mistisizmle sahnelerde büyülü bir
hava estiren, düşgücü yüksek dışavururnlar üzerine kurul u
tarihin v e dostlugun müzigini yapıyor. Bu zaman ötesi
müzik, çaglar boyunca yapılan bir gezintidir. Bu besteler;
son, cha-cha ve guarija gibi Küba ritmlerinin atalarına bir

B u zaman ötesi
müzik, çatlar
boyunca yapılan bir
gezintidir.
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selam gönderirken, bizi zaman içinde, coğrafi ve müzikal
bir yolculuğa çıkarır. Cyrius'un eklektik geçmişinden yola
çıkarak Doğu müziğini ve Santiego şarkıları nı Fransızca ve
Fransız tın ısıyla seslendi rmeye kalkması önceleri
Santiegueros müzisyenleri tarafından yadırganmışsa da
sonunda Santiego müziğini dünyaya tanıtan bu Fransız,
hayranlık ve saygı uyandırmayı başarmışdı r. Cezayir'deki

yaşantı şarkıları na da yansımaktadır: su sıkıntısı, ,geceleri
domino oynayanların kahkahaları, bekleyiş, tütün kesme
makinalarının ve bıçakların kokusu ve Rimbaud'nun şii rleri.

Cyrius Martinez took up musical theatre and learned
Indian chants at the Kathakali rheatre. He worked wirh
Ariane Mouchkine, Peter Brook and Tamia. As composer
and singer, he became interested in developing onomatopea
expression while studying traditional forms of chanting all
over the world. This led him to parricipate in the 1 987
International Visual Theatre before becoming the singer and
keyboard arrist of the tradirional Üceiran group, Lo Jai ,
in 1 990. Followingly, he composed for several circus shows,
morion pictures, silenr fılms and animared fılms. He created
polytonal composirions for sound captors, sang and created a
sound cosrume for the show "Les jeux vocaux de Cyrius" that
he put together and was staged at the Nanres Festival, and at
the Passage du Nord Quest in Paris.
•

The French songwriter, composer and singer, from Spanish
descem born in Tlemcen, the Spanish quarrer of Algeria, with
Septeto Turquino are making the music of history and
friendship structured on the imaginarive base of reflections
containing a mysricism that brings forth magic on stage.
This is a music withour age, a travel through the ages.
These compositions take us on a temporal, geographic and
musical voyage paying rribute to aneesrral forms of Cuban
rhythms, that are son, cha-cha, guarija. As he wanted to fuse
the music of the east and Samiego singing in French wirh a
French sound with his eclecric background, it took a time for
the Santiegueros musicians to accept this comrasting sound.
Though larer a cenain awe and respect was raised for this
Frenchman who opened the doors of the world for the

This is a music
wichouc age, a cravet
through the ages.
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santiego music. Reflected in his songs are the feeling of life
in Algeria: water shortage, laughter while playing domino at
night, waiting, the aura of the tobacco cutting machine and
the knives, poems of Rimbaud.
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B EYM E N

Katkılart içi11 BEYMEN'e tqekkiir ederiz.

\Ve would !ike to tha11k BEYMEN foı· sponsori11g this peıformat�ce.

C U BANISMO
]esus Alemany - trompet trumper
Luis Alemany - trompet trumpet
Ro/o Martinez - vokal lead vocals
]avier Zalba - saksofon, flüt saxophone, flure
Nachito - piyano piano
Carlos Del Puerto - bas bass
Emilio Del Montes - timbal rimbales
Carlos Godines - bongo bongos
Tata Guines - konga congas
Nardy Casteliini - saksofon saxophone
Fernando "El]ibaro" - vokal backing vocals
C oto - tres (akustik gitar) rres (acousric guirar)
Carlos Alvarez trombon trombone
Alberto Hernandez konga congas
Panga - konga congas
-

-

Yer Venue: Esma Sultan (Ortakö'y)
Tarih Dare: 1 4. 0 7. 1 998
Saat Time: 23:00
Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerinden önce Cubanismo
Esma Sultan'da Istanbul seyircisiyle buluşacak.

•

Before rheir peformance ar the Open Air Thearre,
Cubanismo will be meeting the İstanbul audience at the
Esma Sultan.
•
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AYKUT USLUTE Ki N FOTOG RAF S ERG i S i

AYKUT USLUTEKİN PHOTOGRAPH EXHIBITION
7 - 1 8 Temmuz 1 998 The Marmara Oteli Lobisi, Taksim

7 - 18 July 1 998 Horel The Marmara, Lobby, Taksim
Fotoğraf sevgisinin bir tutkuya dönüşmesiyle mesleğini
beli rleyen Uslutekin Türkiye'nin hemen hemen her
noktasını fotoğraflama imkanı buldu. 1 982 yıl ından itibaren
sahne sanatları ve konser çekimlerine yönelerek birçok

•

cazseverin arşivini zengin leştirmesini sağladı. Fotoğraf
sanatın ı kitlelere ulaştırma yolunda en önemli adımın sergi
salonları nın dışına taşabilme cesaretinden geçtiğini düşünen
sanatçı cafelerde açtığı çeşitli sergilerle bu konuda öncü
olmuştur. 1 995 yılı nda The Marmara Oteli'nde açtığı "jazz
Fotoğrafları" sergisi Istanbul Caz Festivali süresince
izleyicilerle buluşmuştu. Sanatçı geçtiğimiz yıl Kerem
Görsev , Önder Focan ve Asia Minor'ün albümlerinde yer
alan fotoğraflarının ardından Arta Tunçboyacıyan ve Aydın
Esen'in ortak çalışmaları "Turar" albümünün kapak
çalışmasını gerçekleştirmiştir. 1 998 sonuna doğru New
York ve Washington'da sergileyeceği eserlerini 5.
Uluslararası Istanbul Caz Festivali süresince The Marmara
Oteli'nde görme olanağına sahip olacağız.
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Uslutekin, deciding on his profession with the
rransformation of his sympathy of photography inro passion,
had the opportunity to frame nearly each corner of the
counrry. His focus on performing arrs and concerr shots
beginning with 1 982 enabled the enrichmenr of the archives
of many jazz fans. Thinking that the courage to go beyand
the exhibition galleries is the main step to communicate the
art of photography with the mass, Uslutekin has been the
leader of this visian via his several exhibitions in cafes. His
exhibition of "Jazz Photographs" that was established at the
Marmara Hotel had met the İstanbul audience duri ng the
2nd International İstanbul Jazz Festival. The arrist, prior to
his arrangement of the album cover for Arro Tunçboyacı yan
and Aydın Esen's duo "Turar" , had also arranged the album
covers of Kerem Görsev, Önder Focan and Asia Mi n or.
We will have the chance of seeing his new exhibition which
will be in New York and Washington at the end of the year,
again at the Hotel Marmara during the 5th International
İstanbul Jazz Festival .
•
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Ray Hanes 1 John Parricucci 1 Danila Perez
john Paltitllct'i

142

İbrahimova, Kani Karaca, Kubat

62
John Faddis 62
Slirk Hampton 6l
Kerer Bem 6l
Marlma Shaw 6l
Grady Tatt

ll8
Eddie Palmieri 1 40
Dave Valmtin 1 40

Rhyrhmisran-bul Percussions Ensemble fearuring Yıldız

62

Tommy Flanagan

ll8

Eddie Palmieri, Dave Valentin

Davt Sam11els

Terence Blanchard Qui nret

1 96
196

Volkan Oktem

Çağ/mı Ytldız

196
1 96

Selim Benba Quartet

1 24

1 97
Deııiz Diindar 198

tJnder Focan

imer Demirer Quarrer

lll

Steve Ne/son

"A Tribuce ro Cal Tjader" feacuring Dave Samuels,

197
199

Ajlan, Baki Duyarlar, Nezih Yeşilnil, Deniz Dündar

200
201

Ajlan Biiyiikbllrf
Baki D11yarlar

19S

Cyrius & epcero Turquino

204

Aykuc Uslucekin Phorograph Exhibicion

207

200

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,
1 998 İstanbul Festival Dostları'na
teşekkür eder.

Special thanks.

The Istanbul Foundation for
Culture and Arts is grateful
to the "1998 Friends of
İstanbul Festivals".

Ömer Ahunbay

Zühre İndirkaş

M. Hilmi Altıparmak

Kazım İspahani

Adnan Ardunıan

Nevra İspah:ıni

Eda Ardunıan

Ayla Kalkan

ahat Atalay

jak Kamhi

E. Sevin Ayas

Tüli Kanıhi

Sami Baksan

Erol Karagöz

Mehmet An Balcı

Gül Kaya

Akın Balcıoğlu

Asım Kocabıyık

Cilian Baydur

Nurhan Kocabıyık

Gül Bayramoğlu

Ali Bülent Kurama

Ara Berberyan

Naci Mumcu

Nairi Berberyan

Vedat Oğuzhan

Mary Berkmen

Turhan Okur

Füsun Berkol

Yahya Özalp

Billur Deniz Bersis

İrfan Özer

Mehmet Ali Bersis

Birol Özkay

Ufuk Bişak

Nazlı Özkay

Anahid Bozaciyan

Leyla Pekcan

Kerim Bozk'Urt

Fahrettin Peksaygılı

Rıza Oğuz Bozkurt

Nursel Poyraz

Badrik Büker

Tayfun Poyraz

Zabel Büker

Mehmet Selamet

Nurhan Canik

Doğan Teketi

Gözde Dedeoğlu

Mustafa TeaJoğlu

Abdullah Denlir

M. Nejat Toğrul

Mehmet Demir

Osman Tokat

Muharrem Dursun

Tuncan Tontaş

Eda Ergelen

M. Eüsabeth Turhan

Tolon Erbatuk

Nural Turhan

M. Ahmet Ertegün

Murat Türkay

Ersin Eti

Alper Utku

Orhan Göymen

Füsun Üstün

Feyyaz Giinan

Temiz Üstün

Servet Harunoğlu

Mihrinur Yaramancı

Hiimeyra

Tezcan Yaramancı

Tayfun İndirka

A. Cüneyı Yüksel
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