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Mr Sandman”
“Miss Celie's Blues”
“Boplicity”
“Sunny”
“Dare the Moon”
“All or nothing at all”
“My Funny Valentine”
“Cadê o meu chorinho”
“Shower the people”
“Boplicity”
“Muddy Water”
“Too Close”
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* Arranjos musicais realizados pelo Jogo de Damas.
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Piano - Paulo Gomes
Contrabaixo - José Carlos Barbosa
Bateria - Acácio Salero
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A quatro vozes femininas junte-se como opção um piano, um
contrabaixo e uma bateria - a consumir juntos ou em separado - eis a
receita do Jogo de Damas. Um grupo sediado no Porto que reúne quatro
vozes de diferentes backgrounds musicais que se unem para cantar em
harmonia vocal, juntando-se em certos temas ao trio de jazz que as
acompanha desde 2009, ano da sua formação.
O Jogo de Damas apresenta neste concerto os temas do seu segundo e
mais recente cd - Too Close - disco Antena 1, que reúne alguns clássicos
do universo jazz e pop, com um toque jazzístico.”
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