“Sérgio Dias Jazz Mania Live” é o nome do álbum de jazz Gravado ao vivo
pelo guitarrista Sérgio Dias.

Em 1980, Sérgio Dias à convite do produtor Eddie Offord (banda Yes), vai morar
nos Estados Unidos para gravar seu primeiro disco solo, "Sérgio Dias".
Por dez anos em Nova York convive com Gil Evans, John McLaughlin, Manolo
Badrena, Michael Brecker, David Sanborn, Jeremy Steig e Jaco Pastorius,
exatamente na fase "brasileira" do Weather Report, ao mesmo tempo que dividia
apartamento com L. Shankar e Fernando Saunders. Com os parceiros e mais TM
Stevens, forma a banda “Unit”, e passa a tocar em diversos locais de Manhattan.
Após a Unit, Sérgio formou a “Steps Of Imagination”, ao lado de Danny Gotlieb,
Marcos Silva e TM Stevens. Com a entrada de Airto Moreira e Flora Purim, o nome
mudou
para
“Airto
e
Flora
and
The
Steps
Of
Imagination”.
Em 1985, se apresenta no Brasil com seu show instrumental no “Free Jazz
Festival” do Rio e São Paulo, ao lado de estrelas como Chet Baker, Egberto
Gismonti,
Pat
Metheny
e
Bob
McFerrin.
Em julho de 1986 faz uma temporada na extinta casa “Jazzmania”, localizada no
Arpoador /RJ e grava ao vivo uma das apresentações. Em 2003 a gravação é
resgatada e masterizada, 17 anos depois é lançado em CD e intitulado: Jazz
Mania Live.
Este show volta aos palcos em edição especial no Festival BB Seguros de Blues e
Jazz passando por seis cidades: BH, Curitiba, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e
Recife. Em grande estilo o repertório é executado na formação quinteto (guitarra,
bateria, teclados, baixo e sax). No set list musicas do albúm Jazz Mania, entre
elas: "Janeth & Steve", feita em homenagem a Janeth e Steve Reynolds, dois
amigos de Sérgio que apresentaram a NASA para o guitarrista quando ele
excursionava por Houston. "Suíte Para Filemón Y La Gorda", uma introdução na
linha do U. K. "Columbia", uma viagem em homenagem a NASA, com a guitarra
relembra as canções de O A E O Z, ganhando o clima jazzístico com a entrada de
sax. A sensual "Sabor Caballero" trazendo um clima todo tropical, "Brazilian New
Wave", um samba-jazz, "Twilight In Tunisia" finalizando com mais algumas
surpresas que prometem deixar o público nas nuvens.

Show ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=zzArtUn7Mh8
Albúm Jazz Mania ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=zzArtUn7Mh8
https://www.uai.com.br/app/noticia/musica/2019/06/08/noticiasmusica,247210/festival-de-jazz-gratuito-reune-feras-do-blues-e-do-jazz-emmaratona-d.shtml
Instagram: https://www.instagram.com/sergiodiascanisdemoniacusband/?hl=pt-br

