
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTrriioo  SShhaallvvaa  iiss  aa  bboolldd  aanndd  ggeennrree--bbeennddiinngg  ggrroouupp  ffoorrmmeedd  bbyy  

tthhrreeee  jjaazzzz  mmuussiicciiaannss,,  aallll  bboorrnn  aanndd  rraaiisseedd  iinn  IIssrraaeell,,  wwhhoo  ffiirrsstt  

ssttaarrtteedd  ppllaayyiinngg  ttooggeetthheerr  iinn  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  ffoouurr  yyeeaarrss  aaggoo..  

TThheeiirr  ccoollllaabboorraattiioonn  ccrreeaatteess  aa  ppoowweerrffuull  nneeww  rreeaallmm  ooff  mmuussiicc  

wwhheerree  HHeebbrreeww  ffoollkk  ttrraaddiittiioonnss  aanndd  ccoonntteemmppoorraarryy  jjaazzzz  aarree  

wwoovveenn  ttooggeetthheerr  sseeaammlleessssllyy  ttoo  ccrreeaattee  aa  ffaabbrriicc  ooff  ssoouunndd  

tthhaatt  wwiillll  ttrraannssppoorrtt  aannyy  lliisstteenneerr  tthhrroouugghh  ttiimmee  aanndd  ssppaaccee  ttoo  

aa  nneeww  MMiiddddllee  EEaasstteerrnn  mmuussiiccaall  llaannddssccaappee..  AAssssaaff  GGlleeiizznneerr  

((ppiiaannoo//mmeellooddiiccaa)),,  KKoobbyy  HHaayyoonn  ((bbaassss//aaccoouussttiicc  gguuiittaarr//oouudd)),,  

aanndd  NNaaddaavv  SSnniirr--ZZeellnniikkeerr  ((ddrruummss//ppeerrccuussssiioonn)),,  eeaacchh  aa  

sseennssiittiivvee  ppllaayyeerr  iinn  hhiiss  oowwnn  rriigghhtt,,  ccrreeaattee  aann  iinnnnoovvaattiivvee  

rriicchhnneessss  ooff  ssoouunndd  tthhaatt  bbootthh  hhoonnoorrss  tthhee  mmuussiicciiaannss’’  

hhoommeellaannddss  aanndd  ppuusshheess  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  mmooddeerrnn  jjaazzzz..  

  

TThhee  TTrriioo  hhaass  mmeessmmeerriizzeedd  aauuddiieenncceess  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd,,  

aanndd  tthheeiirr  nneeww  aallbbuumm,,  BBrreeeezzaa,,  wwiillll  eenncchhaanntt  wwiitthh  iittss  

ffrreesshhnneessss  aanndd  cchhaarriissmmaa..  MMrr..  GGlleeiizznneerr,,  MMrr..  HHaayyoonn,,  aanndd  MMrr..  

SSnniirr--ZZeellnniikkeerr  ppaaiinntt  bbrrooaadd,,  ccoolloorrffuull  ssttrrookkeess  tthhaatt  sshhiifftt  

eeffffoorrttlleessssllyy  ffrroomm  eetthheerreeaall,,  mmeellaanncchhoollyy  mmeellooddiieess  ttoo  ggrraanndd,,  

eexxoottiicc  tthheemmeess..  TThhee  ggrroouupp’’ss  aassttoonniisshhiinngg  ddiivveerrssiittyy  ggaarrnneerreedd  

rraavvee  rreevviieewwss  aanndd  llooyyaall  ffaannss  wwiitthh  iittss  ffiirrsstt  aallbbuumm,,  RRiiddiinngg  

AAlloonnee,,  aanndd  tthhee  pprraaiissee  wwiillll  nnoo  ddoouubbtt  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhiiss  

uunniiqquuee  aanndd  eexxcciittiinngg  nneeww  rreelleeaassee..  

  

TThhee  ggrroouupp  ppeerrffoorrmmss  rreegguullaarrllyy  iinn  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  aanndd  tthhee  TTrrii--

SSttaattee  aarreeaa,,  hhaass  ooppeenneedd  ffoorr  PPaatt  MMeetthheenneeyy  aanndd  PPaaqquuiittoo  

dd’’RRiivveerraa,,  aanndd  wwiillll  bbee  cceelleebbrraattiinngg  tthhee  rreelleeaassee  ooff  BBrreeeezzaa  aatt  

BBiirrddllaanndd  iinn  tthhee  SSpprriinngg  ooff  22001144..  IItt  hhaass  bbeeeenn  iinnvviitteedd  ttoo  aa  

KKlleezzmmeerr  ffeessttiivvaall  iinn  BBrraazziill  aanndd  mmoosstt  rreecceennttllyy  aa  ggaallaa  aatt  

LLiinnccoollnn  CCeenntteerr  hhoonnoorriinngg  tthhee  wwiinnnneerrss  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  

IIssrraaeellii  CCuullttuurraall  FFoouunnddaattiioonn  SScchhoollaarrsshhiipp,,  ooff  wwhhiicchh  MMrr..  

GGlleeiizznneerr,,  MMrr..  HHaayyoonn,,  aanndd  MMrr..  SSnniirr--ZZeellnniikkeerr  aarree  aallll  

rreecciippiieennttss..    

  

““TThhee  mmuussiicciiaannsshhiipp  sshhoowwnn  bbyy  tthhiiss  ggrroouupp  iiss  

oouuttssttaannddiinngg..””  
  

SSccootttt  RRoowwee,,  bblluueess--aanndd--jjaazzzz--ppiiaannoo..ccoomm  

  

    ““TThheessee  sseeaassoonneedd  jjaazzzz  mmuussiicciiaannss  ccaann  bbee  

ddoowwnnrriigghhtt  sseerreennee  aanndd  mmeellllooww,,  lluulllliinngg  lliisstteenneerrss  

iinnttoo  aa  ttrraannccee,,  bbuutt  tthheeyy’’rree  eexxppeerrttss  aatt  ddyynnaammiiccss  aanndd  

ccaann  bbrriinngg  ssoonnggss  ffrroomm  aa  ssiimmmmeerr  ttoo  aa  bbooiill  iinn  aann  

oorrggaanniicc  bbuuiilldd--uupp  tthhaatt  ccaann  bbee  jjaarrrriinngg  iinn  iittss  

eeffffoorrttlleessssnneessss..””  
  

MMaarrcc  FFeerrrriiss,,  TThhee  WWhhiittee  PPllaaiinnss  PPaattcchh  

  

  

  PPrraaiissee  ffoorr  RRiiddiinngg  AAlloonnee  ((22001111))  

  

    ““DDrraawwss  yyoouu  iinn  wwiitthh  aa  mmeeaassuurree  ooff  ccuurriioossiittyy,,  

uunnqquueessttiioonneedd  mmuussiicciiaannsshhiipp  aanndd  ppuurree  cchhaarrmm……aa  

jjaazzzz  aallbbuumm  ooff  aa  uunniiqquuee  nnaattuurree..””  
  

EEddwwaarrdd  BBllaannccoo,,  eeJJaazzzzNNeewwss  
  

  

  ““TThhee  iimmpprroovviissaattiioonnss  aarree  iinntteerreessttiinngg  aanndd  tthhee  lleevveell  

ooff  mmuussiicciiaannsshhiipp  eexxcceelllleenntt  aatt  aallll  ttiimmeess……OOvveerraallll  tthhiiss  

iiss  aa  vveerryy  aaeesstthheettiiccaallllyy  pplleeaassiinngg  aallbbuumm,,  wwhhiicchh  oonnllyy  

ggeettss  bbeetttteerr  wwiitthh  rreeppeeaatteedd  lliisstteenniinngg..””  
  

AAddaamm  BBaarruucchh,,  JJaazzzzIIss  
  

  

wwwwww..ttrriioosshhaallvvaa..ccoomm  

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ttrriioo..sshhaallvvaa  

  


