encontro dos

amigos do Jazz

#1 . Junho 2017

newsletter

No final da tarde do dia 25 de Maio de 2017, os
amigos do Jazz, cujos emails são referidos abaixo,
encontraram-se no espaço Alternativa, tendo acordado o seguinte:
1 – Ter uma referência em termos de local e datas para a realização
de encontros dos amigos dos Jazz, tendo por objectivo a partilha de
informações, audição de música e visualização de vídeos de Jazz
2 – Os encontros serão realizados no espaço da Alternativa,
quinzenalmente, a partir do dia 25 de Maio último.
3 – As audições a serem realizadas nos encontros, obedecerão ao
seguinte formato:

próximo encontro: 8

jun. 2017

a) – Cada participante poderá trazer quer vídeos quer CDs para
audição/visualização, devendo partilhar essa informação através do
email do grupo (a ser criado);
b) – O grupo dinamizador dos encontros, poderá ele também
propor e estabelecer um plano de audições/visualizações;
c) – Os programas a serem propostos contemplarão o formato de
ciclos dos vários períodos de desenvolvimento do Jazz, dos vários
instrumentos, músicos etc.

Lista dos amigos do Jazz que participaram no
primeiro encontro:
Odair Cardoso Soares Odair.cardoso.soares@gmail.com
Gabriel Évora – galos@sapo.cv
mspencerlima@gmail.com
Vou - jazbird12@hotmail.com
António Brito –
tonydauta@hotmail.com
Loca - evelisebg@gmail.com
Victor Mosso –
Victor.m.mosso@gmail.com
Irina Fonseca –
irinafonseca33@gmail.com
Lena.moscoso@gmail.com
lousadarosy@gmail.com
davidllmonteiro@gmail.com
Amilcar Barbosa –
tchisca_barbosa@hotmail.com
Tony Pereira –
apmpereira@hotmail.com
Valda Brito – britovalda2@gmail.com
Manuel Silva (Katcha) –
silvamj@hotmail.com
Tony Moeda –
tonymoeda@hotmail.com

toticerezojunior@gmail.com
Margarida Évora – maezev@gmail.com
autelindosimpatico@gmail.com
inesteixeiraalves@gmail.com
lopes.valdemar@gmail.com
leaolopes@cvtelecom.cv
Leda Lopes – ledalop22@gmail.com
Maryel.ruib.hg@gmail.com
Mrsmara1986@hotmail.com
Judith@liberartista.com
Bmorais_232@hotmail.com
Chelita_lima@hotmail.com
Djamilasantos1996@gmail.com
Vandsdias1@hotmail.com
guilhermemascarenhas@yahoo.com
lemba.lemba000@gmail.com /
miriamsimas@hotmail.com
mirandabritoo@gmail.com
buna_@hotmail.com
artefaktosmedia@gmail.com
Kisó – kisoliveira@gmail.com
Jandir – diroliveira@gmail.com

mais outros tantos que não assinaram a folha...

iniciativa:

M_EIA . Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura

dinamização: Tony Moeda e Manuel Silva (Katcha)
acolhimento: alternativa galeria . mindelo . Cabo Verde

