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Pár slov než (se) 
jazzmani spustí

âeskoslovensk˘ amatérsk˘ jazzov˘ festival (âAJF), kter˘ mûl v Pfierovû pre-
miéru v roce 1966, se pod názvem âeskoslovensk˘ jazzov˘ festival koná
letos po ‰estatfiicáté. Aritmetická nesrovnalost mezi rokem zaloÏení a leto‰-
ním vroãení zarazí i nepfiíli‰ zdatného poãtáfie, ale vysvûtlit ji umí uÏ jenom
hrstka pamûtníkÛ. Tûch, co dobfie vûdí, jak se âSJF za tfiiapadesát let zmû-
nil, rok od roku bohuÏel ub˘vá.
V ‰edesát˘ch a na zaãátku sedmdesát˘ch let byl Pfierov na jazzové mapû
Evropy v˘znamn˘m místem, kde zahajovala kariéru fiada mlad˘ch ambici-
ózních jazzmanÛ. V dal‰ích letech, kdy soutûÏní vavfiíny pfiestaly b˘t potfieb-
nou legitimací k pfiestupu mezi profesionály, mnohé amatérské festivaly
postupnû zanikly a jiné zmûnily charakter. Na poÏadavky doby a stoupa-
jící nároky publika zareagoval také obnoven˘ âeskoslovensk˘ jazzov˘ fes-
tival. Po krátkém soutûÏním intermezzu v osmdesát˘ch letech na‰li orga-
nizátofii v˘chodisko z cimrmanovské slepé uliãky klesajícího posluchaãského
zájmu v prezentaci ‰piãkov˘ch profesionálÛ. PfiestoÏe v rozpoãtu nedispo-
nují tak bohat˘mi dotacemi jako nûkteré ‰tûdfieji podporované akce „vût-
‰ího v˘znamu“, dokázali znovu, Ïe chudoba cti netratí a Ïe za skromn˘
peníz se dá pofiídit fÛra krásné muziky. V posledním ãtvrtstoletí se po pódiu
Mûstského domu pro‰lo tolik ãesk˘ch, slovensk˘ch a svûtov˘ch celebrit,
Ïe nad tím uznale pokyvují hlavou nejen skalní jazzoví fanou‰ci. Kdo nevû-
fií, aÈ si to nastuduje nebo si o tom nechá vyprávût.
Program 36. âeskoslovenského jazzového festivalu je opût koncipován
jako pfiehlídka ovûfien˘ch profesionálních hodnot a mûl by b˘t lákadlem
pro posluchaãe v‰ech vûkov˘ch skupin a rÛzného stylového vkusu. Jména
úãinkujících slibují, Ïe tfii veãerní koncerty budou plné vzru‰ujících záÏitkÛ.
Opojná droga synkop a chorusÛ by mûly vyvolat nejen spokojenost pub-
lika a pofiadatelÛ, ale i zakladatelÛ festivalu, ktefií z jazzového obláãku pozo-
rují, jak souãasnou generaci baví rozvíjet jejich jazzové tradice.

Ale‰ Benda

âesk˘ národní symfonick˘ orchestr se kromû klasického repertoá-
ru uÏ déle neÏ 15 let vûnuje také provozování i natáãení filmové
hudby. Spolupracuje pfiitom s takov˘mi osobnostmi, jako jsou napfi.
Lalo Schifrin, Hans Zimmer, Vladimir Cosma, Newton Howard,
Danny Elfman a v neposlední fiadû Ennio Morricone, jenÏ o âNSO
hovofií jako o svém „dvorním orchestru“. Pod umûleck˘mi kfiídly
tohoto tûlesa ale pÛsobí také fiada stál˘ch i pfiíleÏitostnû sestavo-
van˘ch ansámblÛ rÛzné stylové a Ïánrové orientace (kromû âNSO
napfi. skupina Efterätt nebo Big Band Sv. BlaÏeje), ke kter˘m zhru-
ba pfied rokem pfiibyla nová komorní sestava The Loop Jazz
Orchestra. S projektem nazvan˘m Jazz On Screen vystoupila na
koncertu, v jehoÏ programu zaznûly jazzové úpravy melodií
a hudebních témat z filmÛ jako Tfii dny Kondora, Mo Better Blues,
The Look of Love, Poslední tango v PafiíÏi, V˘tah na popravi‰tû,
Mission: Impossible a fiady dal‰ích. AranÏmá, která z velké ãásti
napsal pfierovsk˘ rodák Vítek Pospí‰il, se vyhnula rutinnímu mode-
lu téma-improvizovan˘ chorus – téma, a ve vyváÏeném pomûru
improvizovan˘ch pasáÏí s tématy a barvami poskytla vût‰í prostor
skladbám samotn˘m.
Duchovním otcem projektu je trumpetista Jan Hasenöhrl (1961),
jenÏ má jako ‰piãkov˘ manaÏer nejvût‰í zásluhy na tom, Ïe na
hvûzdném seznamu partnerÛ hudebního trustu âNSO figurují tako-
vá jména jako Andrea Bocelli, Rolando Villazón, José Carreras, Jonas
Kaufmann, Sting, George Michael, Natalie Cole, Dianne Reeves,
Angélique Kidjo, Branford Marsalis, Wynton Marsalis, Joe Lovano,
John Abercrombie, John Patitucci, Dave Weckl, Chick Corea, Vin-
ce Mendoza ad. Vlastní umûlecké ambice Jan Hasenöhrl realizoval
také pod sv˘m jménem, kdyÏ natoãil napfi. alba The Brassspy, La
Parada, White Mullet a podílel se na fiadû gramofonov˘ch projek-
tÛ s umûlci jako Randy Brecker, Bobby Shew, Václav Hudeãek, Jifií
Stivín, Jazz Efterrätt apod. 
Pro festivalové vystoupení v Pfierovû pfiipravilo okteto The Loop
Jazz Orchestra hudbu z filmÛ âínská ãtvrÈ, Policajt nebo ro‰Èák,
Bájeãní Bakerovi MuÏi, Casino Royale, Buì zdráv, umûlãe, V Ïáru
noci, Poslední tango v PafiíÏi, Tfii dny Kondora, Mission: Impossib-
le nebo z televizního seriálu HBO Treme.



ČTVRTEK 24.

Jan Hasenöhrl 
& The Loop Jazz 

Orchestra CZ

Jan Hasenöhrl – leader, trubka
David Fárek – saxofony
Luká‰ Chejn – kytara
Tomá‰ Uhlík – basa
Vít Pospí‰il – klávesy, aranÏmá
Ondfiej Pomajsl – bicí nástroje
Camilo Caller – perkuse
Lucie Ví‰ková – vokál



Vynikající baskytarista a kontrabasista Juraj Griglák (*1963, Bratislava) je synem
klarinetisty SOâRu (Symfonick˘ orchestr âeskoslovenského rozhlasu) a zpûvaãky
SªUKU (Slovensk˘ ºudov˘ umeleck˘ kolektív). Hudební vzdûlání získal na ª·U, na
Konzervatofii a na V·MU v Bratislavû a bohatou hudební kariéru ve skupinû Tamis
and Tagore a v Big Bandu Bratislavské konzervatofie. Pozdûji pro‰el celou fiadou
dal‰ích kapel (Jazz Q Martina Kratochvíla, Esprit, VV Systém Vlada Valoviãe, TOâR,
Taneãní orchestr âeskoslovenské televize, Stop Time, ESH Band, The Quartet,
Matú‰ Jakabãic Tentet). Pamûtníci si h˘ãkají vzácnou vzpomínku na jeho památné
jam session se Stanleym Jordanem na Bratislavsk˘ch jazzov˘ch dnech 1985. V roce
2000 nahrál první CD Bass Friends, a ve studiu i na pódiích se potkal se sólisty jako
napfi. Poogie Bell, Michael „Patches“ Stewart, Ron Affif, Frank McComb, Iiro Ran-
tala ad. Vedle jazzu se vûnuje také klasice – v roce 1988 absolvoval evropské tur-
né s MládeÏnick˘m orchestrem Gustava Mahlera, kter˘ dirigovali Claudio Abba-

do, Václav Neumann a James Judd a od roku 1991 je
ãlenem Slovenské filharmonie.
Jeho hudební tvorba staví na energickém a dravém
fusion 80. a 90. let, do jehoÏ kontextu jsou origi-

nálnû implementovány regionální prvky. Jeho sou-
ãasn˘ projekt je slovensko-americkou fúzí postavenou na

autorsk˘ch kompozicích z posledních dvou sólov˘ch alb (Time To
Fly, 2014, From The Bottom, 2019). Kromû nûj se na realizaci podílejí

vynikající newyorsk˘ saxofonista, skvûl˘ slovensk˘ klávesista a pfiedev‰ím Poo-
gie Bell, jenÏ s Jurajem Griglákem spolupracuje uÏ od roku 2012. Legendární ame-
rick˘ bubeník je nejen vyhledávan˘m ãlenem elitních kapel, ale také producentem
s multiÏánrov˘m pfiesahem (pfiedev‰ím Marcus Miller, dále pak Erykah Badu, Vic-
tor Bailey, David Bowie, Stanley Clarke, Randy Crawford, Roberta Flack, Al Jarre-
au, Chaka Khan, Angelique Kidjo, Joe Sample, David Sanborn, John Scofield, Stan-
ley Turrentine, Luther Vandross, Vanessa Williams nebo Victor Wooten). 

Juraj Griglák – leader, basová kytara
Eugen Vizváry – klávesy
Chris Hemingway – altsaxofon
Poogie Bell – bicí nástroje

ČTVRTEK 24.

Juraj Griglák & Company, feat. Poogie Bell SK/USA



ČTVRTEK 24.

Monkey Business CZ
Leader skupiny Roman Hol˘ je proslul˘m hudebním
chameleonem a zvukov˘m mágem, v jehoÏ produ-
centském a skladatelském portfoliu najdeme hudeb-
ní projekty jako J. A. R., Monkey Business, Sexy
Dancers, Neruda, G-Point Hunters, Autopilote atd.
Spolupracuje ale i s mnoha dal‰ími interprety ãi sku-
pinami, coÏ z nûj dûlá jednu z nejv˘znamnûj‰ích
osobností soudobé ãeské populární hudby. Jeho
tvorba je ovlivnûná funkov˘mi kofieny, ale ãasto
obsahuje téÏ pestré Ïánrové pfiesahy a prvky od
soulu, R&B, jazzu, diska, elektroniky nebo rocku aÏ
po world music, underground ãi psychedelii.
První desku Why Be In When You Could Be Out
vydala skupina Monkey Business v roce 2000 a od
té doby jsou „Mankáãi“ stálicí domácí klubové i fes-
tivalové scény, která dokáÏe spolehlivû roztanãit
nejedno pozadí a donutit k ‰irokému úsmûvu kaÏ-
dého, kdo se ocitne v dosahu jejich jedineãn˘ch
koncertních vystoupení.
V souãasnosti má skupina na kontû 9 regulérních
desek, dvû remixová CD a také dva koncertní titu-
ly na DVD. PÛvodní zpûvaãku Monkey Business
Tonyu Graves pfiednedávnem nahradila Tereza âer-
nochová. Dvorním textafiem kapely je VráÈa ·lapák.
Na studiov˘ch nahrávkách se pravidelnû podílela
a podílejí velmi zvuãná jména svûtové i ãeské
hudební scény (namátkou Fred Wesley, David Wil-
liams, Hiram Bullock, Dennis Chambers, David San-
born, Glenn Hughes, Ashley Slater, Mike Stern, Joan
Baez, Dan Bárta, Mario Klemens, Iva Bittová, Jifií Sti-
vín, Epoque Quartet, Marta Kubi‰ová, Wabi Danûk,
Ivan Mládek, Vojtûch Dyk, Karel RÛÏiãka jr., Imran
Musa Zangi, Vlasta Tfie‰Àák ad.). Na aktuální des-
ce Bad Time for Gentlemen hostuje napfi. i ãesko-
americk˘ hammondkov˘ král Ïijící v New Yorku
Ondfiej Pivec, kter˘ je mimo jiné nositelem ceny
Grammy za album, na kterém spolupracoval s Gre-
gory Porterem.

Roman Hol˘ – leader, klávesy, vokál
Matûj Ruppert – vokál,
Tereza âernochová – vokál
Ondfiej Brousek – klávesy

Olda Krejãoves – kytara
Pavel Mrázek – basová kytara
Martin Houdek – bicí nástroje



Luká‰ Oravec (*1988) je trumpetista, jenÏ svÛj mimofiádn˘ talent navíc zkultivoval dÛkladn˘m
studiem. Postupnû pro‰el vzdûlávacími ústavy jako Konzervatofi Îilina, Královská hudební aka-
demie Aarhus, JAMU Brno, Akademia Muzyczna Katowice, Masters of Arts City of Vienna Uni-
versity a v roce 2016 získal na jazzovém oddûlení JAMU Brno pod pedagogick˘m vedením Jura-
je Barto‰e magistersk˘ titul. Není proto divu, Ïe v jeho profesním Ïivotopise najdeme úspûchy
z nûkolika soutûÏí na Slovensku i v zahraniãí a rÛzná ocenûní, která od roku 2012 získal se sv˘m
kvartetem (první místo v soutûÏi Young Faces of Slovak Jazz a zároveÀ individuální cena pro lea-
dera za interpretaãní v˘kon). Jeho debutové album Introducing Luká‰ Oravec Quartet (2013)
bylo vyhlá‰eno nejlep‰ím slovensk˘m albem na cenách Esprit 2013 a velmi úspû‰né jsou i dal‰í
tituly Piotrology, Kulosaari a Ali. Jedenatfiicetilet˘ sólista se na své umûlecké dráze potkal s nûko-
lika jazzmany zvuãn˘ch jmen, jako jsou napfi. Aaron Goldberg, Bob Mintzer, Vincent Herring,
Rick Margitza, Wayne Escoffery nebo spoluhráãi, se kter˘mi se pfiedstaví na 36. âeskosloven-
ském jazzovém festivalu.
Saxofonista Seamus Blake (*1970), je svûtobûÏníkem, kter˘ se narodil v Lond˘nû, ale vyrÛstal
ve Vancouveru a nyní Ïije v New Yorku. Studoval na bostonské Berklee College of Music a v roce
2002 vyhrál prestiÏní soutûÏ Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. V jeho
diskografii je 17 alb, která vydal jako leader a na více neÏ 70 titulech, z nichÏ ‰est bylo nomino-
váno na Grammy, se podílel jako sideman. Ke spolupráci jej pozvali mj. John Scofield, Herbie Han-
cock, Wayne Shorter, Terrence Blanchard, David Kikoski nebo Bill Stewart.
Pianista Danny Grissett (*1975, Los Angeles) získal hudební vzdûlání na prestiÏním California
Institute of The Arts. Vedle spolupráce s v˘razn˘mi osobnostmi svûtového jazzu (mj. Nicholas
Payton, Freddie Hubbard nebo Roy Hargrove) je signifikantní jeho dlouholeté ãlenství v sesta-
vách Toma Harrella. Jako leader vydal ‰est alb a na dal‰ích zhruba tfiech desítkách projektÛ se
podílel jako sideman.
Marián ·evãík (*1978) je jedním z nejvlivnûj‰ích a nejvytíÏenûj‰ích slovensk˘ch bubeníkÛ své
generace. Bicí studoval na bratislavské konzervatofii. Úãinkoval na festivalech po celé Evropû
i v USA. Byl a je ãlenem nejrÛznûj‰ích slovensk˘ch i ãesk˘ch seskupení, na kontû má i fiadu mezi-
národních spoluprací.
Tomá‰ „Ka‰tan“ Baro‰ (*1985, Teplice) je kontrabasista, jemu první hudební inspiraci poskytl
jeho otec, renomovan˘ trumpetista Julius Baro‰. Tomá‰ studoval hru na kontrabas na praÏské
konzervatofii a v souãasnosti je jednou z nejvyhledávanûj‰ích posil rytmick˘ch skupin. V˘sledkem
toho je velké mnoÏství projektÛ, ve kter˘ch zanechal v˘raznou stopu. Luká‰ Oravec

PÁTEK 25.

Lukáš Oravec Q, feat. Danny Grissett 
& Seamus Blake SK/USA



Danny Grissett Seamus Blake

PÁTEK 25.



PÁTEK 25.

Jazz Dock 
Orchestra CZ



PÁTEK 25.

Jazz Dock je jazzov˘ klub u smíchovské plavební komory, kter˘ se bûhem deseti
sezón stal zásluhou nápadité dramaturgie oblíben˘m a vyhledávan˘m místem poslu-
chaãÛ i jazzmanÛ. Prostor pro realizaci sv˘ch nápadÛ zde na‰el také pozoruhodn˘
big band pojmenovan˘ podle „domácího“ pÛsobi‰tû. 
Jazz Dock Orchestra je ‰estnáctiãlenné tûleso, které má za sebou rok a pÛl úspû‰-
né existence. Soubor je sloÏen˘ z pfiedních domácích hráãÛ a hráãek a jak fiíká dra-
maturg Jazz Docku Jakub Zitko, jeho cílem je „jednak umoÏnit znovu zaznít slav-
n˘m kompozicím jazzové historie, ale také – a to zejména – pûstovat vlastní, autorsk˘
repertoár sloÏen˘ z tûch nejlep‰ích kompozic souãasn˘ch ãesk˘ch i zahraniãních
autorÛ“. Program vystoupení proto tvofií skladby velikánÛ jako napfi. Duke Elling-
ton, Charles Mingus, Gil Evans, Thad Jones apod., ale také vûci z autorské dílny
vlastních ãlenÛ. Umûleck˘mi ‰éfy jsou trombonista Jan Jirucha a saxofonista Andy
Schofield a s kapelou pfiíleÏitostnû hostují v˘znamní zahraniãní sólisté jako Ben Wen-
del nebo Niels Klein.

Andy Schofield, Petr Kalfus – altsaxofony

Marcel Bárta, Suzanne Higgins – tenorsaxofony

Jakub Cirkl – barytonsaxofon

Petr Harmáãek, Oskar Török, Miroslav Hloucal,
·tûpánka Balcarová – trubky

Jan Jirucha, ·tûpán Janou‰ek, Richard ·anda,
Tomas Bialko – trombony

Stanislav Mácha – klavír

Tomá‰ Baro‰ – kontrabas

Marek Urbánek – bicí nástroje



Camille Thurman bûhem celé doby svého studia na známé ‰kole LaGu-
ardia High School for the Performing Arts in New York City schová-
vala zpívání pod pokliãkou. Rodaãka z newyorského Queensu si
dokonce ani na univerzitû nezvolila jako hlavní obor hudbu, ale geo-
logii. Pozdûji ale zmûnila názor a smûr a vykroãila na dráhu profesio-
nální zpûvaãky a saxofonistky. Na nevy‰lapané cestû k tomuto cíli jí
daly dobrou radu saxofonistka Tia Fuller (v Pfierovû hrála v roce 2016)
a zpívající basistka Mimi Jones, které jí fiekly: „KdyÏ chce‰ hrát a zpí-
vat, buì dobrá v obou vûcech, nebo se na to vyka‰li“. Camille Thur-
man si to vzala k srdci a uÏ má za sebou nûkolik let úspû‰né kariéry
zpívající saxofonistky. V roce 2014 upoutala pozornost dvûma debu-
tov˘mi alby Origins a Spirit Child. O tfii roky pozdûji zaznamenala
úspûch projektem Inside The Moment: Live At Rockwood Music Hall
a loni pfiidala do své diskografie album Waiting For The Sunrise.
O jejím talentu mluví s obdivem fiada zpûvákÛ i muzikantÛ. Jen tak
namátkou:
„Ze scatu této dámy mám posvátnou hrÛzu!“ (All Jarreau), „Pfiipo-
míná mi Sarah Vaughan…“ (Roy Haynes), „ÚÏasná a talentovaná
saxofonistka a vokalistka.“ (George Coleman), „Má Sound s vel-
k˘m S. Zní jako Gene Ammons.“ (Lou Donaldson), „Camille
má vfiel˘ a nádhern˘ sound... a je kreativní improvizátorka.
Swinguje, má dobr˘ timing a vkus. Popfiejte této mladé
dámû sluchu!“ (Russell Malone)
Publikum v Mûstském domû pfii vystou-
pení italsko-americké sestavy MMT
na vlastní u‰i pozná, jestli jazzové
celebrity ve své chvále nepfiehánûly.

Camille Thurman – tenorsaxofon,
vokál
Nico Menci – piano
Marco Marzola – kontrabas
Darrell Green – bicí nástroje

PÁTEK 25.

Camille Thurman 
& MMT USA/IT



SOBOTA 26.

Marta Kloučková Q & David Dorůžka 
& Clarinet Factory CZ

Marta Klouãková Quartet:
Marta Klouãková – vokál
Vít Kfii‰Èan – piano
Jan Feão – kontrabas
Marek Urbánek – bicí nástroje 

Clarinet Factory:
Jindfiich Pavli‰, Ludûk Boura, 
Vojtûch N˘dl – klarinet
Petr Valá‰ek – basklarinet 
David DorÛÏka – kytara



Marta Klouãková je v potû‰itelnû mohutné záplavû mlad˘ch tváfií na ãeské jazzové scénû nepfiehléd-
nuteln˘m a hlavnû nepfieslechnuteln˘m fenoménem. Zpûvaãka, textafika a skladatelka, jeÏ b˘vá ozna-
ãována za multiÏánrovou, byla finalistkou mezinárodní soutûÏe jazzov˘ch zpûvákÛ Voicingers 2017
(letos v fiíjnu se v Jazz Docku zúãastnila praÏského vydání tohoto festivalu) a semifinalistkou meziná-
rodní soutûÏe Riga Jazz Stage 2018. Hlavní tûÏi‰tû jejích autorsk˘ch a pûveck˘ch aktivit sice spoãívá
ve spolupráci s renomovan˘mi hudebníky skupiny Marta Klouãková Quartet, je ale také ãlenkou vokál-
ního sextetu Skety, ve kterém znamenitû uplatÀuje nejen schopnost orientace v nároãn˘ch harmo-
nick˘ch aranÏmá, ale také sólové pfiedpoklady. PfiíleÏitostnû také spolupracuje s tûlesy a hudebníky
napfiíã Ïánry (Concept Art Orchestra, Barbora Poláková a dal‰í). V loÀském roce vydala autorské album
Loving Season, které se setkalo s pfiízniv˘m ohlasem ‰iroké vefiejnosti i kritiky. Na nahrávání se podí-
leli kytarista David DorÛÏka a soubor Clarinet Factory a tato sestava nabídne Ïivé provedení alba na
koncertu 36. âeskoslovenského jazzového festivalu. 
David DorÛÏka je kytarista, kter˘ má hudbu vepsanou ve své DNA. Je synem hudebního producenta
Petra DorÛÏky a vnukem Lubomíra DorÛÏky, známého ãeského muzikologa a hudebního publicisty.
Studoval kompozici a hru na kytaru na prestiÏní americké Berklee College of Music. V New Yorku pak
hrál s celou fiadou v˘znamn˘ch jazzov˘ch hudebníkÛ. Jako leader natoãil ãtyfii alba a spolupracoval ãi
vystupoval jako host na celé fiadû dal‰ích nahrávek.
Kvarteto Clarinet Factory samo sebe charakterizuje takto: „Pfiedstavte si hudební dílnu nebo labora-
tofi, do níÏ vám dodají trochu klarinetového umûní, klasické hudební vzdûlání, trochu ethna, jazzu
a dejme tomu i minimalismu. Vy dodáte chuÈ improvizovat, nakoupíte nejmodernûj‰í elektroniku a tech-
nologie, pozvete zajímavé hosty a zaãnete zkoumat, tvofiit a hlavnû komunikovat s posluchaãi. Z pro-
stfiedí, jeÏ vytvofiíte, pak vzejde svébytn˘ Ïánr, jenÏ mÛÏe mít leccos spoleãného se zaveden˘m termí-
nem crossover, ale je‰tû svobodnûji se dá vyjádfiit jako ‚hudba bez hranic‘“. Dodejme, Ïe kromû sedmi
alb (vãetnû tûch vydan˘ch je‰tû pod pÛvodním názvem âeské klarinetové kvarteto) a mnoha mezi-
Ïánrov˘ch spoluprací mají klarinetisté za sebou i spoleãné vystoupení s improvizaãním velikánem Bob-
by McFerrinem.

SOBOTA 26.



Josef Feão pochází ze slavné romské muzikantské rodiny. Na cestu k hudbû
jej nasmûrovali oba rodiãe – tatínek vynikající kontrabasista a maminka zpû-
vaãka – ale nejvût‰ím vzorem byl dûdeãek, vynikající houslista a skladatel.
Josef Feão zaãal hrát ve ãtyfiech letech na kytaru a do sv˘ch jedenácti let se
vûnoval hfie na housle. Potom v‰ak jeho pozornost upoutal cimbál, na kter˘
zaãal hrát v souboru svého dûdeãka Romale Aven Imar DÏivas. S tímto
ansámblem vystoupil na nûkolika prestiÏních festivalech po celé Evropû. Ve
13 letech absolvoval pÛlroãní kurz u mistra cimbálu Oskara Okrese v Buda-
pe‰ti. Po návratu z Maìarska se pfiipojil opût k rodinné kapele, ale zároveÀ
v roce 1994 zaãal na Konzervatofii Jaroslava JeÏka studovat hru na kontra-
bas. Bûhem studia na konzervatofii navázal kontakty s mnoha vynikajícími
umûlci, ale osudov˘m bylo setkání s Karlem RÛÏiãkou, jenÏ ho v roce 1999
pozval do svého tria a pozdûji s ním uskuteãnil i dal‰í projekty. Josef Feão hra-
je se stejnou samozfiejmostí jazz, funk, pop, soul nebo folklór a jako jeden
z nejvyhledávanûj‰ích kontrabasistÛ je ãlenem mnoha kapel (napfi. Zuzana
Lapãíková Kvintet, Libor ·moldas Quartet, Rostislav Fra‰ Quartet, Otto Hej-
nic Trio ad.) Je ale také leaderem vlastních seskupení jako Connection, Josef
Feão and Gypsy Friends, Josef Feão – Electric Sound a ve své kariéfie potkal
také celou fiadu zahraniãních kolegÛ, jako jsou Skip Wilkins, Bobby Watson
(USA), Radovan Tari‰ka, Lubo‰ ·rámek, Robo Opatovsk˘, Ondrej Kraj-
Àák (SK), Robert Lakato‰, Winand Gabor (HU), Byron Wallen (GB) ad. Jako
pedagog pÛsobí na Mezinárodní konzervatofii Praha a je dlouholet˘m lekto-
rem na Letní jazzové dílnû Karla Velebného. Na 36. âeskoslovenském jazzo-
vém festivalu vystoupí s projektem Young Gipsy Generation, do kterého
angaÏoval blízké pfiíbuzné a dal‰í talentované hráãe.

Josef Feão – kontrabas, leader
Erika Feãová – vokál
Jakub Tököly – klávesy
Drahoslav Bango – klávesy

Miroslav Hloucal – trubka
Jan Feão – saxofony
Martin Feão – bicí nástroje

SOBOTA 26.

Josef Fečo 
& Young Gipsy Generation CZ



Jamison Ross je bubeník, kter˘ pomáhá oprá‰it vzpomínky na zpívající kolegy,
jak˘mi byli napfi. Buddy Rich nebo Grady Tate. Narodil se v Jacksonvillu na Flo-
ridû, kde zaãal bubnovat a zpívat v dûdeãkovû kostele. Základy hudebního vzdû-
lání získal na stfiední ‰kole Douglas Anderson High School, na Florida State Uni-
versity se stal bakaláfiem a magistersk˘ titul získal po absolvování studia na
University of New Orleans. Poprvé o sobû dal vûdût v roce 2007, kdyÏ se jako
ãlen floridské stfiedo‰kolské kapely objevil ve filmovém dokumentu Chops. V roce
2009 absolvoval v Kennedyho Centru ve Washingtonu intenzivní interpretaãní
semináfi Betty Carter Jazz Ahead. Na nûm padl do oka zpûvaãce Carmen Lun-
dy, se kterou v roce 2012 natoãil album Changes a téhoÏ roku také triumfoval
v Mezinárodní bubenické soutûÏi Thelonia Monka. V roce 2014 doprovodil opût
Carmen Lundy na albu Soul to Soul a poté co ho k nahrávání pozvali mj. Dr.
John nebo Irvin Mayfield, se v roce 2015 odhodlal k realizaci vlastního projektu
nazvaného prostû Jamison. S tímto debutem získal nominaci na Grammy za nej-
lep‰í vokální album a stal se nejzáfiivûj‰í vycházející pûveckou hvûzdou v anketû
kritikÛ ãasopisu Downbeat. Zatímco na první CD nahrál aÏ na dvû v˘jimky stan-
dardy autorÛ jako Cedar Walton, Eddie Harris, Gary McFarland nebo Carmen
Lundy, jeho loÀsk˘ gramofonov˘ „druhák“ je pfieváÏnû autorskou záleÏitostí,
i kdyÏ i na nûm jsou evergreeny skladatelÛ jako napfi. George Gershwin, Mose
Allison, Jimmy McHugh ad. Na pódiu Mûstského domu se s ním pfiedstaví kom-
pletní sestava spoluhráãÛ ze zmínûné desky All for One.
O popularitû Jamisona Rosse svûdãí pomûrnû obsáhl˘ seznam hudebníkÛ, kte-
r˘m pomohl na pódiu i ve studiu. Na jeho konci je zpûvaãka, jejíÏ jméno letí jaz-
zov˘m svûtem – Jazzmeia Horn. O jejím leto‰ním albu Love And Liberation se
mluví jako o váÏném kandidátovi na Grammy. Jamison Ross pfii jeho nahrávání
vytvofiil s pianistou Victorem Gouldem a basistou Benem Williamsem nejen „all
star“ rytmiku, ale se zpûvaãkou také natoãil její poetick˘ dialog Only You.

Jamison Ross – vokál, bicí nástroje
Chris Pattishall – piano
Barry Stephenson – basa
Cory Irvin – varhany
Rick Lollar – kytara

SOBOTA 26.

Jamison Ross & Band USA



AFTER PARTY PO VEČERNÍCH KONCERTECH

JFK/PRG Dream Band CZ/USA

Pfierovsk˘ rodák Vít Pospí‰il okamÏitû po minulém roãníku âSJF dal dohromady dal‰í zajímavé seskupení. Pozval
do nûj spoluhráãe, jeÏ pojí aÏ témûfi misionáfisk˘ obdiv ke stylu jazzu zvan˘ fusion a zaãali vystupovat pod názvem
Captain Fingers. V osmdesát˘ch letech, kdy byl velmi populární se pro nûj vÏilo i oznaãení tzv. „LA sound“.
Vût‰ina nahrávek vznikala právû ve studiích v Los Angeles a odráÏel se v nich klidn˘ kolorit Ïivota, vûãné tep-
lo a slunce západního pobfieÏí. Aãkoli v Americe dobfie etablovan˘ saxofonista Karel RÛÏiãka jr pfiilétá na pozvá-
ní festivalu na t˘denní úãinkování v âechách z jazzem zasaÏeného pobfieÏí v˘chodního, i on má u srdce tuto
muziku. Jak jinak by mohl vystupovat napfi. s Michaelem Franksem. Díky nûmu a excelentním v˘konÛm praÏ-
sk˘ch hudebníkÛ, pfiedev‰ím frontmana kytaristy Viktora Jermana, se tak na afterparty odreagujete hudbou od
tûch nejlep‰ích pfiedstavitelÛ této veselé hudby. Marcus Miller (na âSJF 2010), Fourplay (âSJF 2015), Yellow
Jackets (âSJF 2005), Lee Ritenour, Pat Metheny, Jeff Lorber, Larry Carlton, Lyle Mays a dal‰í

Karel RÛÏiãka jr. – saxofony
Viktor Jerman – kytara
Vít Pospí‰il – klávesy
Vladimír Kliment – baskytara
Michal Hejna – bicí
Imran Musa Zangi - percuse



Ohlédnutí za
loňským ročníkem

foto Jan Gebauer
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