Francesco Bossa Quartet to synonim najwyższej klasy muzyki włoskiej w stylu bossa
nova jazz. Muzycy balansują na granicy różnych stylów muzycznych, bardziej niż inne klasyczne
kwartety jazzowe czy akustyczne. Fundamenty jazzowe i styl bossa nova uzupełniają także elementy
drums&bass, folk, funk, a nawet pop. Zespół tworzą profesjonalni muzycy, którzy wykształcenie i
solidny warsztat muzyczny zdobywali na najlepszych uczelniach w Europie.

Francesco Chiarini
vocal & guitar

Frontman zespołu, jest uznanym gitarzystą i wokalistą, który wykonał kilkaset koncertów we Włoszech i w Polsce. Współpracuje z takimi organizacjami jak: Włoski Instytut Kultury, La Rivista oraz
Aperol Poland.

Muzyka Francesco Bossa Quartet jest
niezwykle przyjemna w słuchaniu,
prosta i bardzo ekskluzywna

„

”

Leonardo Masi / włoski muzykolog

„Estate” (2014) nastrojowa mieszanka nacechowana
intelektem i zmysłowością. W tym włosko-brazylijskopolskim projekcie pragniemy wprowadzić Państwa z
pasją w klimat łagodnych, przyjemnych dźwięków i barw
muzycznych.
Album Estate rozpoczyna
subtelnie zaaranżowany
utwór Lambada - szybka
bossa z wyróżniającą się
romantyczną gitarą i delikatną trąbką.
„Dal vivo, dal mare” (2014)
to nowy projekt zespołu,
którego premiera odbyła
się w grudniu 2014 roku.

„ Jazz bywa pasją, cudowną pasją...”

trumpet

– słowa Rafała Bryndala w najsłynniejszej stacji jazzowej
Radio Zet Chilli o albumie ESTATE

/ Damian Marat / percussions
/ Gniewomir Tomczyk / / Andrzej Mikulski /
piano
/ Łukasz Makowski /
double bass

Wielokrotny laureat nagród, współpracuje z wieloma
orkiestrami w Polsce i w Niemczech. Brał udział w
wielu koncertach z muzyką jazzową jak i klasyczną.
Występował w kraju i za granicą z wieloma najwybitniejszymi polskimi jazzmanami.

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz
Koserwatorium Muzycznego w
Lyonie. Laureat wielu konkursów miedzynarodowych. Występuje na licznych festiwalach
w Polsce i za granicą m.in. w
takich panstwach jak Anglia,
Francja, Hiszpania, Niemcy czy
Malta.
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