Purdue Jazz Band (Indiana, EUA)
Dr. M. T. “Mo” Trout, direção

Apesar da Universidade de Purdue não contar com uma escola de música, ela integra quatro
grupos de jazz que envolvem cerca de uma centena de estudantes, orientados pelo responsável
do programa de estudos de jazz, o Dr. M. T. “Mo” Trout.
O grupo que visita a Batalha é o mais galardoado de entre eles: a Purdue Jazz Band. A formação
recebeu várias distinções em festivais como o North Texas Jazz Festival, o Notre Dame Jazz
Festival e o Elmhurst Collegiate Jazz Festival (Chicago).
Para além de participações em numerosos festivais americanos, a banda efetuou três tournés
europeias desde 2000, tendo participado em festivais tão emblemáticos como os de Montreux
(Suiza), Alpine and North Sea (Países Baixos), assim como vários concertos numa tourné em
Itália em 2008, na Europa de Leste em 2011, e na Colômbia em 2014.
Este conjunto norte-americano de jazz colaborou com artistas famosos do jazz, destacando-se
Bob Mintzer, Tom Harrell, Eddie Daniels, Donny McCaslin, Eric Marienthall, Allen Vizzutti e Dave
Douglas, entre outros.
Além disso, a banda organiza em janeiro um festival local em Purdue que mobiliza mais de 2
500 estudantes.
Dr. M. T. “Mo” Trout, direção musical
O Dr. Trout é um trompetista solista e diretor convidado de
numerosos conjuntos americanos, a nível local, regional e
ainda a nível nacional.
É professor de música e diretor do programa de jazz da
Universidade de Purdue desde 1997, e dirige a Purdue Jazz
Band, a American Music Repertory Ensemble, a Jazz Lab
Band e a Concert Jazz Band.
Paralelamente, ministra classes de teoria e história
do jazz.
Recebeu a sua formação base na universidade cristã
do Texas, que complementou com um mestrado de
educação musical e outro de interpretação (trompeta), na universidade de North Texas, tendo
sido o graduado com a melhor nota em dois anos seguidos.

