Στηβ Τζάκβααρ
“Meanwhile, far away…”
Η Subways Music παρουσιάζει, σε πρώτη παγκόσμια
κυκλοφορία, την προσωπική συλλογή του τραγουδοποιού
Στηβ Τζάκβααρ (μουσικοί, στίχοι, τραγούδι). Το ηχογράφημα
περιέχει τραγούδια με ροκ, φολκ και κάντρι επιρροές των
δεκαετιών ’60 και ’70, συμπεριλαμβανομένης μίας
διασκευής στο παραδοσιακό φολκ κομμάτι “House of the
Rising Sun”.
Πρόκειται για μία διαδικτυακή κυκλοφορία, η οποία
διατίθεται διεθνώς, αποκλειστικά, μέσω της Subways Music.

Συμμε τέχουν οι μουσικοί:
Παναγιώτης Μάργαρης: κιθάρα, ενορχηστρώσεις
Στηβ Τζάκβααρ: μουσική/στίχοι (εκτός από το κομμάτι 4: “House of the Rising Sun”), φωνή, κιθάρα
Δημήτρης Οικονομάκης: ηλεκτρικό κοντραμπάσο
Γιώργος Κατσάνος: πιάνο, τύμπανα, ακκορντεόν, κρουστά, πιανίκα

Συντε λεστές:
Ηχογραφήσεις: Subway Studio (2003)
Ηχοληψία/μίξη/μάστερινγκ: Βαγγέλης Σαπουνάς
Φωτογραφία εξωφύλλου: Παντελής (Ήμων) Παπαδανιήλ
Επεξεργασία εξωφύλλου: Άννα Ελευθέρου
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Στηβ Τζάκβααρ
Ο Steve Jaqvaar, με καταγωγή από την Κω, άρχισε να επινοεί
τραγούδια από την ηλικία των τεσσάρων ετών, δίχως να
θεωρήσει ή να συνειδητοποιήσει ότι αυτό ήταν κάποιο ιδιαίτερο
χάρισμα μέχρι τα δώδεκά του. Τότε αποφάσισε να γίνει
επαγγελματίας τραγουδοποιός, αλλά αφού κανείς δεν αγόραζε
τα τραγούδια του, αναγκάστηκε να τα λέει ο ίδιος. Ξεκίνησε να
τραγουδά επαγγελματικά από το 1988 σε ηλικία μόλις 16 ετών,
ενώ έφτιαξε τον πρώτο του δίσκο (σε βινύλιο) το 1992.
Έχει εργαστεί κυρίως στο εξωτερικό, ενώ τα τελευταία δέκα
χρόνια είναι τραγουδιστής στο συγκρότημα "Blues Daddies". Η
συλλογή τραγουδιών "Meanwhile, far away...." είναι η έβδομη
προσπάθειά του, σε μια ενδιαφέρουσα καμπή τής ζωής και τής
μουσικής πορείας του. Έχοντας μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα
μετά από μακρόχρονη απουσία στην Ευρώπη με συναυλιακές και άλλες εμπειρίες, αλλά πριν την
οριστική εγκατάστασή του στην Κω, συνεργάστηκε με τον διάσημο κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη, ο
οποίος επιμελήθηκε τις ενορχηστρώσεις σε τραγούδια που, ως επί το πλείστον, είχαν γραφτεί πολύ
νωρίτερα.
Το "Meanwhile... Far Away" αποτελεί στην πραγματικότητα την πρώτη παραγωγή της εταιρείας Subways
Music, παρότι έμεινε ανέκδοτη για πολλά χρόνια.
Ο Στηβ πλέον διαμένει μόνιμα στην Κω, όπου εργάζεται ως μεταφραστής και οινοποιός, αλλά στα
καλοκαίρια είναι πολύ πιθανόν να τον πετύχετε σε κάποιο από τα μπαρ ή τα ξενοδοχεία του νησιού να
ερμηνεύει παλιές ροκιές, ως μέλος των "Blues Daddies".
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