ŻYJĄC W ŚWIECIE
JAZZU

KRÓTKI OPIS
NAZWA
PRODUKTU: Stingray DJAZZ ( 1 )
(2)

Stingray DJAZZ to jedyna telewizja dedykowana jazzowi
oraz jego najróżniejszym odłamom.

Stingray DJAZZ to kanał telewizyjny nadający 24/7
dedykowany jazzowi oraz gatunkom podobnym: soul,
blues, funk, gospel, hip-hop, fusion, reggae, Latin,
swing, and bebop.

Jazz bez limitu
Stingray DJAZZ prezentuje świat jazzu bez limitów i granic. Od gatunku bebop aż do jazz fusion, od gatunku reggae do
funk i blues. Stingray DJAZZ ma to wszystko… i jeszcze więcej. Nastrój się na najlepsze doznania oraz odkryj nieznane
gatunki muzyczne i najlepszych artystów.
Programy
Stingray DJAZZ prezentuje na kanale unikatowe programy dokumentalne, autobiografie artystów, ekskluzywne wywiady
oraz kulisy produkcji muzycznych.
Stingray DJAZZ zainspiruje widza najciekawszymi koncertami, dokumentami z całego świata, przedstawiając
jedynych w swoim rodzaju wizjonerów i wirtuozów, jak również legendy jazzu z ostatnich dekad.
Przez cały dzień. Każdego dnia.
Stingray DJAZZ należy do Stingray Digital Group Inc., największego dostawcy produktów muzycznych, kontentu oraz
usług.
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OPIS
PROGRAMÓW
Stingray DJAZZ

NA KANALE
MODERN JAZZ

BLUES
Nie ma to jak blues, kamień węgielny
wyrażający życiowe trudności, radości
zaprasza nas do odkrycia przełomowych
i
dzisiejszych
inspirujących

amerykańskiej muzyki,
i świętowanie. Blues
pionierów tego gatunku
młodych
muzyków.

W nastroj u do odk r yc ia najnows zyc h k awał k ów jazzo wyc h
w ok olic y? T ylk o Modern Jazz zapewni fasc ynując y,
współc zesn y post-bop i free-jazz popr zez przełom owyc h
wyk onawc ów tego pok olenia.

CLUB

ORCHESTRA

Club to Twoja przepustka do najbardziej znanych lokali
jazzowych na świecie. Usiądź w fotelu w pierwszym rzędzie, aby
doświadczyć intymnych i niezapomnianych występów.

Orkiestra prezentuje wspaniałe występy z nowoczesnymi
akcentami najlepszych muzyków jazzowych w towarzystwie
pełnowymiarowych orkiestr. Usiądź wygodnie i przygotuj się na
niesamowite doznania!

FUNK
Podgłośnij telewizor! Skoczne
zdobędziesz cały świat.

rytmy

Funka

sprawią,

że

FUSION
Kiedy jazz zderza się z wieloma gatunkami, takimi jak muzyka
klasyczna, R&B, funk i rock, dzieje się magia! Niech Fusion
poprowadzi Cię w emocjonującą podróż muzyczną.

LATIN
Latin dostarcza muzykę tak gorącą, że aż skwierczy! Z Ameryki
Południowej pochodzą niepohamowane rytmy samby, merengue,
bossa novy i tanga.

REGGAE
Dla każdego, kto pragnie ciepłych, letnich rytmów. Reggae jest
idealnym gatunkiem dla wszystkich którzy poszukują czegoś
nowego i świeżego.

SOLOIST
Czasem wystarczy jeden artysta! Solista prezentuje wyjątkowe
solo występy z udziałem wirtuozów jazzowych. Usiądź wygodnie
i ciesz się zadziwiającym i niepowtarzalnym muzykowaniem.

SOUL
Nie ma nic lepszego od muzyki, która powoduje gęsią skórkę.
Rozkoszuj się talentem największych głosów i muzyków każdej
epoki.
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ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

dystrybucja@pasjatv.pl

