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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 14ο FESTIVAL

Τρεις βραδιές γεμάτες από μουσική που κάλυπτε κάθε είδος και κάθε γούστο είχαμε την
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο 14ο Preveza Jazz Festival. Για τρεις ημέρες 8 σχήματα
και 23 μουσικοί από Ελλάδα, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία και Ελβετία
βρέθηκαν στην Πρέβεζα όπου κάτοικοι και επισκέπτες απόλαυσαν jazz, funk, soul, blues και
swing ήχους, με τους διοργανωτές να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το 2017.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε με έντονο ενδιαφέρον τις διαφορετικές μουσικές
προσεγγίσεις των υπόλοιπων σχημάτων που εμφανίστηκαν

Το φετινό φεστιβάλ ξεκίνησε με...Πρεβεζάνικο χρώμα αφού ο δεκατριάχρονος μαθητής του
Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας, Σπύρος Γάτος εντυπωσίασε το κοινό που βρέθηκε στην
πλατεία δικαστηρίων, ενώ αμέσως μετά στη σκηνή ανέβηκαν ο θρύλος της τζαζ ροκ σκηνής
στην Τσεχία των 70'ς, δεξιοτέχνης του πιάνου, Μartin Kratochvil και ο Αμερικάνος
βιρτουόζος κιθαρίστας Tony Ackerman.

Τη βραδιά έκλεισε η νέα αποκάλυψη της soul funk σκηνής της χώρας μας με το ηχόχρωμα

1/2

Σε ρυθμούς jazz για 3 ημέρες η Πρέβεζα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 31 Μάιος 2016 14:37 -

«μαύρης» ντίβας Idra Kayne.

Στη δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ στη σκηνή βρέθηκαν οι Pol Belardi's Force από το
Λουξεμβούργο, ακολούθησε το International All Stars group που εκπροσωπεί την Ολλανδία
και αποτελείται από τους Ineke, Dimitriadis, Stanik και Guilfoyle και η δεύτερη μέρα του
φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με τους Αθηναίους Funky Lab με επιρροές από 70'ς μέχρι
σύγχρονο ποιοτικό funk.

Το Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε την Κυριακή όπου αρχικά στη σκηνή ανέβηκαν οι Naoko Sakata
Trio από τη Σουηδία με την βραβευμένη πιανίστρια Naoko, ακολούθησε ι ο διεθνούς φήμης
τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός Beat Kaestli με έδρα τη Ν. Υόρκη με το Marc
Perrenoud Trio και το 14ο Preveza Jazz Festival έκλεισαν οι πολλά υποσχόμενοι ντόπιοι Blue
Tone Quartet.
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