Jamile
Com uma voz profunda e versátil, a estrela em
ascensão Jamile está deixando sua marca por onde
passa.
Seu último álbum Daring Two Be (sob o selo La Reserve
Records) foi feito em colaboração com o guitarrista
Tony Davis e conta com o grande Steve Wilson no
saxofone alto.
Seu primeiro álbum intitulado 'If You Could See Me
Now' em 2019 foi considerado “(…) a ado, con ante e
pro ssional” (Martin McFie, All About Jazz), e contou
com alguns dos melhores músicos de Nova York Steve
Wilson, Ray Gallon, Jay Leonhart, Vito Lesczak and
Antonio Ciacca.
Nascida no Brasil, ela canta desde jovem e foi cantora
de destaque no musical 'Eu Sou Maria (Nativitaten)', o
maior projeto de Natal ao ar livre do mundo, para um
público de 500.000 pessoas ao longo da temporada.
Atualmente baseada em Nova York e uma dos
vocalistas mais requisitadas da cena, Jamile já se
apresentou em alguns dos locais mais prestigiados de
Nova York, incluindo Birdland, Mezzrow, Minton's
Playhouse, Smalls Jazz Club e Jazz At Lincoln Center.
Jamile também recebeu elogios por suas performances
internacionalmente e faz parte do projeto 'Don't Let Go', liderado pelo pianista e compositor
indicado ao Grammy Mike Holober.
Jamile cativa o público com seu fraseado único e tom sincero, e impressiona os ouvintes com
seu virtuosismo. In uenciada pela tradição vocal do jazz e do blues, e enraizada nos ritmos
brasileiros, o talento de Jamile brilha em qualquer estilo ou gênero.
"Abençoada com uma voz profunda e ricamente
matizada, Jamile traz um estilo lindamente texturizado
que às vezes evoca os timbres sombrios de Sarah
Vaughan, enquanto outras vezes lembra o calor
discreto de vocalistas como João Gilberto. Jamile
brilha ao combinar o seu timbre e fraseado únicos
com seleções de músicas verdadeiramente
inspiradas." Seton Hawkins, Hot House Jazz Guide
“Ela pode cantar quase tudo”, Suzanne Lorge, New
York City Jazz Record
"A faixa-título do álbum foi entregue com uma
cadência suave e uma sensação dos anos 1940, uma
homenagem a Sarah Vaughan tanto da admiradora
Jamile quanto de Tadd Dameron, que escreveu a
música. [...] O álbum inteiro soa a ado, con ante e
pro ssional."
Martin McFie, All About Jazz
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“Jamile demonstra em If You Could See Me Now uma
con ança de quem não pede licença.” Igor Natusch,
Jornal do Comércio

