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Sonic Motion Trio
30-Abr-2007
Actualizado em 10-Mai-2007

A Cooperativa de Comunicação e Cultura apresenta em concerto no próximo dia 4 de Maio ás 22h; o "Sonic Motion Trio"
com Jorge Reis no saxofone; Hugo Antunes no contrabaixo e Marco Franco na bateria.

Bilhetes >> 3 &euro; Euros

|- Jorge Reis

{jgxtimg src:=[images/stories/noticias/s_motian_07/s_motian_01.jpg] width:=[140]} Teve o primeiro contacto com a
música aos seis anos de idade na Academia de Música de Santa Cecília, com o estudo de violino.
Continua os estudos clássicos e completa os estudos de violino no Conservatório de Lisboa, após o que integra a
Orquestra Sinfónica da RDP.
O jazz aparece como uma forma alternativa de expressão musical, e em 1983 começa a aprender saxofone como
autodidacta. Um breve contacto com a Escola de Jazz do Hot Clube permite-lhe consolidar conhecimentos e a partir de
1985 abraça uma intensa actividade como músico de jazz, que se mantém até ao presente.
Integra, com Mário Laginha e Tomás Pimentel, o Sexteto de Jazz de Lisboa, com que grava &ldquo;Ao
Encontro&rdquo; em 1988. Ainda durante os anos 80 foi solista convidado da banda da cantora Maria João, com quem
tocou regularmente.
Desde então tem colaborado com todos os grandes músicos de jazz em Portugal e tocado em todos os principais
eventos.
De salientar também o seu ecletismo, visível em áreas tão diferentes como as representadas por Sérgio Godinho (com
quem toca regularmente), Jorge Palma, Tito Paris, Delfins, Trovante, Brigada Victor Jara, entre outros.
É professor de saxofone na Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal.

Na Webhttp://tone.toapmusic.com http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=20386

|- Marco Franco > multi-instrumentista

Iniciou a sua carreira como baterista com os Brain Dead, Peste e Sida, Cães de Crómio e Bizarra Locomotiva.
Dedica-se à música improvisada, trabalhando com Nuno Rebelo, Paulo Curado, João Lucas, José Salgueiro, Sérgio
Pelágio, João Miguel Fonseca e Pedro D'orey.
Participou em workshop's com Bill Goodwin e com Carlos Zíngaro e Peter Howald onde se iniciou em Sax Alto.
A guitarra e a percussão são outros instrumentos do seu interesse.
Tem composto para algumas peças de dança de João Fiadeiro, Vera Mantero, Peter Michael, Nuno Bizarro e Mark
Tompkins.
Fez bandas sonoras para filmes de Edgar Pêra.
É um dos co-fundadores do projecto Tim Tim Por Tim Tum.
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Na Webhttp://novascenas.pt/timtimportimtum/portugues/ttptt_marc_p.html
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