
Quando um festival chega a 1ó- edi-

ção, vale a pena olhar para trás — para
os 15 anos, 100 mil espectadores, 500
conceitos e 3000 músicos que traz na

bagagem. Mas vale a pena também olhar

em frente e ver o que daí se originou.
Assim chega-se ao que é hoje a Festa do

Jazz, coordenada pela Associação Sons

da Lusofonia e com direção artística de

Carlos Martins. Chega-se à formalização
da Rede do Jazz Português, a urna grande
conferência europeia dejazz — em

setembro, fruto da parceria com a Europe
Jazz Network —

, ao fim da colaboração
com o Teatro São Luiz (palco do festival

desde 2003) e à conquista de novos es-

paços, levando paraa Imprensa Nacional

— Casa da Moeda, o Museu Nacional de

História Natural e da Ciênciae o Conser-

vatório Nacional um programa transversal

e sobretudo maisfeminino. Sexta-feira,

às 21h30 decorre a entrega dos Prémios

RTP/Festa do Jazz, seguida de três trios

em concerto — o João Barradas Trio (na

foto), o Riteof Trioeo Pablo Lapidusas
International Trio. No dia 24 (I4h) uma

conversa sobre "Jazz e Género"junta a

investigadora Beatriz Nunes e o crítico

Rui Eduardo Paes, enquanto pelas 15h co-

meça o Encontro Nacional de Escolas de

Música, no qual este ano concorrem oito

instituições. Nesse dia, às 17h, tocam o

Eduardo Cardinho Quarteto e, as 18h30,

o grupo de Rodrigo Amado, Hernâni

Faustino e Harris Eisenstadt. Às 21h ocor-
rem osshowcases Escolas Superiores,
com a presença de classes dejazz vindas

de todo o país, às 21h30, há aatuaçãodo
Beatriz Nunes Quarteto, e às 23h o Maria

JoãoOGRE Electric Trio. Dia2sapartir
das 15h30 ouvem-se ainda as escolas do

Barreiro, Portimão, Guimarães e Coimbra.

Pelas 17h, toca o João Pau Io Esteves da

Silva Trio, preparando um final de Festa

no qual cabe umamasterclassde Andy
Sheppard (I8h), aaudiçãode"Draco",o
novo disco do André Fernandes 'Centaurí

(iBh3o), o Quinteto de Ricardo Pintoa

daraouvir"Sul"(2lh), o Alexandre Coelho

Quartet com "Idiosyncrasies" (22h30), a

entregados Prémios do Encontro Nacio-
nal de Escolas (24h) e, afechar, o Combo

da Escola Superior de Música de Lisboa

(00h30). / LUCIANALEIDERFARB
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Imprensa Nacional — Casa da Moeda,
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