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Startsida Villkor & info

Amedeo & Belinda Söndag 29
januari 2017 kl. 18.00
Equmeniakyrkan, Lerum

 Normalpris

 Medlemspris (-50,00)

 Ungdom under 18år (-150,00)

150:-/st

Söndag 29 januari 2017 kl. 18.00 Equmeniakyrkan, Lerum
(f.d. Missionskyrkan) Brogårdsvägen 3, 443 30 Lerum

Biljettpris 150kr, betalande medlem Jazz i Lerum 100kr.
Studerande och barn under 18 år gratis!

Biljetter säljes också vid dörren på konsertdagen från kl. 17.00.
Vi tar kort och Swish!

Amedeo Nicoletti och Belinda Riquelme

De har framträtt i Lerum tidigare med sin fascinerande blandning
av brasiliansk, kubansk musik och jazz.

Amadeo är italienare men kom till Sverige redan 1964. Han är
ursprungligen akustisk jazzgitarrist i Barney Kessels och Jim Halls
efterföljd med en imponerande meritlista som omfattar spel med
Lars Gullin redan 1974, bildandet av gruppen Hot Salsa, duospel
med Cyndee Peters och medverkan i otaliga andra konstellationer.

Belinda kommer från Cuba och är klassisk cellist utbildad i Moskva.
Hon kom till Sverige 1992 och träffade Amadeo i samband med ett
engagemang i gruppen Latin Company. 

Tillsammans har paret utvecklat både sin repertoar och sin ovanliga
kombination gitarr, cello och röst.

Belinda har ett brett register, alltifrån fadoliknande vemod till
sprittande brasilianska rytmer och jazz i en blandning. Hon
använder cellon både som melodiinstrument och som komp med
omväxlande stråk- och pizzicatospel i dialog med Amadeos gitarr.

Amadeo och Belinda kommer att bjuda på en genreöverskridande
konsert med överraskande inslag och med musik alltifrån Beatles
till latinorytmer.

Belinda Riquelme Rodrigues, cello, sång
Amedeo Nicoletti, gitarr

Smakprov:
https://youtu.be/TeTD-dA60oo
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