Akustyczny Kwartet Jazz'owy

ASAF

Maciej Sikała
saksofon

Joanna Gajda
piano

Skład ASAF 2019

Franek Pospieszalski
kontrabas

Piotr Jankowski
perkusja

Fragment koncertu ASAF w nowej odsłonie
Radio Gdańsk, 10 marca 2019

"Szukamy w muzyce piękna oraz intensywności przekazu. Tworzymy jednak
własne, niepowtarzalne brzmienie. Zespół wznawia swoja działalność po
ponad 10-cio letniej przerwie."
~ Piotr Jankowski, lider zespołu ASAF, wywiad dla Radia Gdańsk, 3.03.2019

„Jeden z najpiękniejszych albumów
polskiego mainstream'owego jazz’u jaki
kiedykolwiek powstał"
„Mocno usytuowany w głównym nurcie muzyki jazzowej, jego atrakcyjność nie polega na
formie wykonawczej lecz emocjach, które są czyste, intensywne oraz zaraźliwe. Są przelewane
z łatwością poprzez ogromne ilości przestrzeni, ciszy i głębi, tworzonej przez artystów.”
~ Maciej Nowotny - czołowy polski krytyk jazz'owy, o pierwszej płycie ASAF, 2011
Oryginalna recenzja w języku angielskim >>

Premiera drugiego albumu przewidziana jest na jesień 2019

Muzycy zespołu ASAF:
Maciej Sikała, saksofon
Urodzony w 1961 r. w Gdańsku. Muzyk jazzowy,
saksofonista, kompozytor i wykładowca klasy saksofonu
na kierunku jazzowym w Akademiach Muzycznych w
Gdańsku i Bydgoszczy. W ankiecie „Jazz Top" magazynu
Jazz Forum zajmuje obecnie (oraz w Iatach 1995-2005,
2010, 2012-2018) pierwsze miejsce w kategorii saksofonu
tenorowego.

Joanna Gajda, piano
Absolwentka klasy fortepianu Wojciecha Niedzieli na
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach.
Obecnie wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie.
Wraz z zespołem "Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa" jest
Iaureatką pierwszej nagrody na FestiwaIu Standardów
Jazzowych w Siedlcach w 2002 roku.

Franek Pospieszalski, kontrabas
Kontrabasista pochodzący z muzycznej rodziny. Jest
muzykiem i kompozytorem czynnie działającym w wielu
międzynarodowych, jak i lokalnych zespołach jako
sideman, a także lider kilku swoich projektów. W 2019
roku wydał płytę "Accumulated Thoughts" wraz ze swoim
Trio, a w 2017 r. wydał debiutancką płytę “1st level” ze
swoim zespołem Franciszek Pospieszalski Sextet.

Piotr Jankowski, perkusista
Lider i założyciel zespołu ASAF. Współtworzył trójmiejskie
środowisko jazzowe w latach ’70 i ’80, grając i
współtworząc takie zespoły jak: Time Quartet, Big Band
Gdansk, New Coast, Anty Quintet. Studiował jazz w
Hamburgu i tam rozpoczął również współpracę z
Włodek Pawlik Trio. Okazjonalnie współpracował z Clark
Terry, Woody Show, Johny Gryffin, Al Grey, Fredie
Habbard. W Polsce razem z New Life' M współpracował
m.in. z Mietkiem Szcześniakiem i Natalią Niemen.

Zapraszamy do współpracy!
tel. kom.

+48 693 297 000
e-mail:

kontakt@asafjazz.pl
Odwiedź naszą stronę internetową:
WWW.ASAFJAZZ.PL >>

Zajrzyj również do mediów
społecznościowych:

