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Muzyk,  kompozytor  i  basista  kolumbijski,  urodził  się  11  maja  1972  r.  w  stolicy
Kolumbii –
Bogocie,  która  uważana  jest  za  miejsce,  z  którego  wywodzą  się  najważniejsze
projekty
muzyczne z całego kraju.
W wieku 13 lat otrzymał od ojca swoją pierwszą gitarę, z którą wiązało się również
dziedzictwo  muzyczne  ze  strony  ojca.  Jego  początek  muzycznej  edukacji  i
doświadczeń
zaczyna się w zespole szkoły „ Restrepo Millán”, gdzie repertuar głównie obejmował
andyjską muzykę kolumbijską, i  w ten sposób wśród rytmów takich jak bambuco,
pasillo,
guabina i innych rozwijał swoją technikę gry na gitarze. Równolegle będąc w szkole
średniej podejmuje naukę w szkole muzycznej “Emilio Murillo”, w której przez dwa
lata uczy
się koncepcji techniczno-muzycznych gry na instrumentach.
Kończąc naukę w szkole średniej decyduje się kontynuować edukację muzyczną na
“Universidad  Pedagógica  Nacional”.  Studiuje  w  klasie  gitary  klasycznej,  gdzie
profesorami
są między innymi: Carlos Roca, Gentil Montaña i Jaime Arias. Następnie zaczyna
interesowć go gra na gitarze basowej. Równolegle z nauką gry na gitarze klasycznej
bierze
udział w warsztatach dla basistów prowadzonych przez Diego Valdés na Universidad
Javeriana. Tam ma kontakt z muzykami ze sceny jazzu oraz aktualnie popularnej
muzyki.
Powstaje zespół „Viajeros Del Blues”, którego zostaje członkiem, i który następnie
przekształca  się  w  formację  „Tiempo  de  Jazz”.  Zespół  zadebiutował  w  Bogocie
podczas
pierwszej  edycji  „Jazz  Al  Parque”  w  1995  roku.  Jest  również  członkiem formacji
„Septima
Espacie”, „Garujazz” oraz współpracuje z Tico Arnedo. W 1998 roku otrzymuje tytuł
licencjata,  praca  licencjacka  nt.  „Material  Para  Las  Téchnicas  Del  Bajo  Eléctrico
Basado En
El Porro Colombiano&quot;. Praca ta otrzymała najwyższą notę.
W  1999  roku  zostaje  nauczycielem  historii  jazzu  na  Universidad  Pedagógica
Nacional w
Bogocie, następnie na tej samej uczelni dzięki jego działaniom powstaje kierunek
dedykowany gitarze basowej.
W 2003 roku po czterech latach pracy na uniwersytecie oraz szkołach muzycznych
takich
jak:  „Fernando  Sor”,  „Gentil  Montaña”  i  „Taller  Musical”  oraz  będąc  członkiem
zespołów „La
Moderna”, „El Sitio”, „Lapizlazuli”, „Rueda De la Fortuna” postanawia wyjechać do
Indonezji. W stolicy – Dżakarcie przez sześć miesięcy gra z muzykami kolumbijskimi
oraz
lokalnymi artystami. Po powrocie do kraju zakłada zespół „Mestizo” i wraca do pracy
na
uniwersytecie.
W 2005 roku wyjeżdża do Polski. Celem wyjazdu jest podjęcie studiów magisterskich



na
Akademii  Muzycznej  w  Katowicach.  Studiuje  na  wydziale  Jazzu  i  Muzyki
Rozrywkowej w
klasie  gitary  basowej  pod  kierownictwem  Adama  Kowalewskiego.  W  2007  roku
finalizuje
naukę na Akademii koncertem dyplomowym oraz pracą nt. „Analiza gry na gitarze
basowej
w muzyce vallenato i zastosowanie elementów tej muzyki w wybranych standardach
jazzowych¨. W tym samym roku powstaje zespół Edi Sanchez Quartet, ktorego jest
założycielem oraz aranżerem.  W 2012 decyduje  się  nagrać swój  pierwszy album
wraz z
polskimi muzykami jazzowymi – w projekcie udział biorą pianista Piotr Wyleżoł,
saksofonista Marek Podkowa i perkusista Sebastian Frankiewicz. Na płycie gościnnie
wystapili – wokal Grzegorz Karnas oraz na instrumentach perkusyjnych Jean Paul
Garcésa.  Album  ten  jest  syntezą  doświadczenia  muzycznego  wyniesionego  z
Kolumbii i
nabytego w Polsce. W muzyce przeplatają się przeróżne style muzyczne połączone
językiem jazzu. Pianino przechodzi od przemyślanych i melancholijnych uderzeń do
bardziej energetyzujących. Pełen mocy saksofon tenorowy jest z rozmysłem
powstrzymywany tak by nie rozmyć  głównego motywu  utworów.  Perkusja na tym
albumie
stanowi paradygmat solidności choć nie bez pierwiastka kreatywności. Nad całością
panuje
latynoskie  brzmienie  gitary  basowej,  na  której  gra  Edilson  Sánchez.  Zdaniem
muzycznych
krytyków, to właśnie ta gitara  ”jest kompasem wytyczającym drogę kapeli Sáncheza
w jej
muzycznej peregrynacji”. ”Domingo” to smak egzotycznej muzyki w europejskiej
interpretacji.


