23. mezinárodní festival

10.–14. 10. 2017
HRADEC

K R Á LOV É

Úterý 10. října
Restaurace Černý kůň, Malé náměstí 10/26 | dobrovolné vstupné

18:00 CantinaBand (CZ)
Studio Beseda, Malé náměstí 15 | 290 Kč / 350 Kč na místě

19:00 Tomáš Liška & Invisible World Q (CZ/TR/SRB)
Bansal Band (IND/N/CZ/IR)

Středa 11. října
Hostinec U Kohouta, Tř. ČSA 216 | dobrovolné vstupné

18:00 Molotow Moloch Quartet (CZ)
Studio Divadla Drak, Hradební 632 | 190 Kč / 250 Kč na místě

19:00 Limbo (CZ)
Thisnis (H/SK)

Čtvrtek 12. října
NãPLAVKA café & music bar, Nám. 5. května 853 | dobrovolné vstupné

18:00 Portraits in Jazz (CZ)
Bio Central, Tř. Karla IV. 774 | 290 Kč / 350 Kč na místě

19:00 Kuhn Fu (D/IL/TR/SRB)
Knutdut Men (H)

Pátek 13. října
Bio Central, Tř. Karla IV. 774 | 390 Kč / 450 Kč na místě

19:00 Ondřej Štveráček Quartet
feat. Gene Jackson (CZ/SK/USA)
OUM (MA/F/C)

Sobota 14. října
Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Třebechovická 836/3 | 150 Kč

14:00 Dano Šoltis (SK)

Bubenický workshop (120ʹ)

Evangelický kostel, Nezvalova 529/1 | 100 Kč / 130 Kč na místě

17:00 Pavel Zlámal (CZ)

Městská hudební síň, Zieglerova 91 | 190 Kč / 250 Kč na místě

18:00 Dano Šoltis (SK)
Paolo Angeli (I)

Studio Beseda, Malé náměstí 15 | 290 Kč / 350 Kč na místě

20:30 Angles 7 (SWE)
Poisonous Frequencies (CZ/A)
Změna programu je organizátorem vyhrazena.

Bansal Band (IND/N/CZ/IR)

Tomáš Liška & Invisible World Q (CZ/TR/SRB)

Limbo (CZ)

Úterý 10. října
CantinaBand (CZ)
Honza Chmelík (CZ) – kytara / Tomáš Novotný (CZ) – kytara
/ Tomáš Všetečka (CZ) – kontrabas / Adam Černík (CZ) – housle
Nově rozvíjející se hradecká kapela se zaměřuje především na okruhy gypsy jazzu. Repertoár se
převážně skládá z děl velikánů, jako je Django Reinhardt a další. Převzaté známé i méně známé
skladby jsou však jen pouhou základní formou. Vše ostatní závisí na čisté improvizaci. Jako každá
gypsy swingová kapela zaujme CantinaBand nejen tradičním nástrojovým složením, ale také
hravými rytmy a harmoniemi.

Tomáš Liška & Invisible World Q (CZ/TR/SRB)
Tomáš Liška (CZ) – kontrabas / Nikola Zarić (SRB) – akordeon
/ Efe Turumtay (TR) – housle / Kamil Slezák (CZ) – bicí
„Neviditelný svět“ basisty Tomáše Lišky je naprosto ojedinělým počinem v české hudbě. Vyzrálá
autorská hudba mísí prvky jazzu, komorní hudby a worldmusic z jihomořských a jihovýchodních
oblastí našeho kontinentu. Předkládá hudbu průzračně čistou i jasně čitelnou a nechává ze sebe
plynout bohatou paletu nálad, vycházející ze silných melodií, kolem nichž hráči elegantně plachtí
uvolněnou improvizací.

Bansal Band (IND/N/CZ/IR)
Harpreet Bansal (N/IND) – housle / Andreas Bratlie (N) – tabla, perkuse, hlas
/ Vojtěch Procházka (CZ) – piano, harmonium / Javid Afsari Rad (IR) – santur
/ Adrian Myhr (N) – kontrabas
Originální fúze tradiční indické hudby s jazzem mezinárodního kvintetu indické houslové
virtuózky Harpreet Bansal. V hudbě Bansal Bandu se jedinečným způsobem prolíná
severoindická hudební tradice s vlivy arabské hudby a jazzovou improvizací v evropském pojetí.
Kapela se v této sestavě představí v ČR poprvé.

Středa 11. října
Molotow Moloch Quartet (CZ)
Šimon Herrmann (CZ) – tenorsaxofon / Vojtěch Výravský (CZ) – el. kytara
/ Klára Pudláková (CZ) – baskytara / Filip Tománek (CZ) – bicí
MMQ vznikl na podzim roku 2015 v Praze. MMQ je autorská experimentální syntéza
různorodých prvků jakékoli hudby, která neodporuje přísnému, leč otevřenému vkusu jeho
členů – předem není vyloučeno nic. Za svůj výchozí bod považuje MMQ moderní jazz, z nějž
přebírá nejen moderní stylovou estetiku, ale i jeho improvizační a zejména syntetizující
charakter.

Limbo (CZ)
Pavel Hrubý (CZ) – sopránsaxofon, basklarinet
/ František Kučera (CZ) – trumpeta, křídlovka
/ Taras Voloshchuk (CZ) – kontrabas / Dušan Černák (CZ) – bicí
Kapela Limbo je rozkročena mezi vícero žánry, lépe řečeno, pohybuje se nad nimi. Kvarteto
vytváří na jazzovém základě neohraničenou univerzální hudební koláž. Improvizace, kompozice,
komunikace a četné etnické názvuky se v jejich tvorbě výrazně protínají bez jakýchkoliv
mantinelů, které by muzikanty omezovaly ve vyjádření.

Thisnis (H/SK)
Miroslav Tóth (SK) – sopránsaxofon, zpěv, elektronika
/ Ádám Móser (H) – akordeon, dudy / Áron Porteleki (H) – bicí, viola, objekty
Česká premiéra maďarsko-slovenského tria, které vzniklo v roce 2016 v Budapešti. Hudba
Thisnis nechce být otrokyní očekávaných situací, a proto nemá přesně analyzovatelný průběh,
nepracuje s předvídatelným variováním hudebních témat ani s pečlivě chystanými úvody
a gradacemi. Hudba Thisnis je jako černá díra, ve které se mění vnímání času a vše je v ní
obsaženo naráz.

Kuhn Fu (D/IL/TR/SRB)

Knutdut Men (H)

Dano Šoltis (SK)

Pavel Zlámal (CZ)

Poisonous Frequencies (CZ/A)

Čtvrtek 12. října
Portraits in Jazz (CZ)
Ivo Morys (CZ) – piano / Jan Lacina (CZ) – kytara
/ Vojtěch Drnek (CZ) – akoredeon / Marek Dufek (CZ) – kontrabas
/ Jan Andrýsek (CZ) – bicí
Portraits in Jazz je kvintet složený ze studentů hudebních akademií v Ostravě, Brně, Praze,
Katovicích a Krakově, kteří jsou členy Jan Kavka Trio, The JazzCake, Adonai a dalších. V tomto
projektu prezentují kompozice slavných jazzových hudebníků. Současný repertoár představuje
tvorbu amerického pianisty Billa Evanse.

Knutdut Men (H)
Béla Ágoston (H) – tenorsaxofon / Ákos Murányi (H) – altsaxofon
/ Csaba Pengö (H) – kontrabas / Péter Hárságyi (H) – bicí
Česká premiéra nového kvartetu maďarského multiinstrumentalisty a skladatele Bély Ágostona,
oscilujícího mezi evropským jazzem, postbebopem, africkou hudbou i freejazzem. Béla Ágoston
je od počátku 90. let nepřehlédnutelnou postavou maďarské hudební scény s mimořádným
talentem pro nečekané spojování nejrůznějších hudebních žánrů, mezi kterými se pohybuje
s mimikry chameleona a s obratností makaka.

Kuhn Fu (D/IL/TR/SRB)
Christian Kuhn (D) – el. kytara / Ziv Taubenfeld (IL) – basklarinet
/ Esat Ekincioglu (TR) – kontrabas / Lav Kovac (SRB) – bicí
Mezinárodní a multikulturní kvartet, který hraje hudbu na pomezí etnojazzrockové fúze s prvky
blues, psychedelie i freejazzu. Základem pulsující hudby Kuhn Fu jsou pečlivě vystavěné hutné
groovy, velké dynamické rozpětí a silná melodika. Jejich intenzivní hudba se také opírá o postupy
rockové i jazzové avantgardy. To vše spojuje neutuchající energie, hráčské nasazení a skvělá
souhra všech hudebníků.

Pátek 13. října
Ondřej Štveráček Quartet
feat. Gene Jackson (CZ/SK/USA)
Ondřej Štveráček (CZ) – tenorsaxofon
/ Gene Jackson (USA) – bicí
/ Klaudius Kováč (SK) – klavír
/ Tomáš Baroš (CZ) – kontrabas
Jedno z nejlepších tuzemských jazzových kvartet vycházející z hardbopové a postbopové
tradice se světově uznávaným bubeníkem Genem Jacksonem, který devět let působil v triu
a kvartetu Herbieho Hancocoka a spolupracoval s legendami světové jazzové scény, jako jsou
Wayne Shorter, Dave Holland, Joe Lovano, Elvis Costello nebo Kenny Davis.

OUM (MA/F/C)
Oum El-Ghait Ben Eeeahraoui (MA) – zpěv
/ Yacir Rami (MA) – úd
/ Camille Passeri (F) – trubka
/ Damian Nueva (F) – kontrabas
/ Inor Sotolongo (C) – perkuse
Zpěvačka Oum z marocké Casablancy je momentálně považována za hvězdu marocké
a severoafrické hudby a za ambasadorku marocké kultury ve světe. V jejich písních se jedinečným
způsobem mísí prvky afrobeatu, soulu, jazzu, gospelu, súfijské hudby i hudební vlivy berberské
pouštní hudby. Většinu písní zpívá Oum v jazyce hassani, jednom z nářečí maghrebské arabštiny.
Oum vystoupí v doprovodu své francouzské kapely v České republice poprvé a exkluzivně na
festivalu Jazz Goes To Town – jeden z vrcholů letošního ročníku!

OUM (MA/F/C)

Sobota 14. října
Dano Šoltis (SK) – Bubenický workshop
Workshop jednoho z nejvšestrannějších a nejvytíženějších bubeníků na české (nejen)
jazzové hudební scéně. Dano Šoltis bubnuje v jazzové formaci Vertigo, nové sestavě skupiny
minus123min nebo v mezinárodním triu MaBaSo. Vedle toho je pedagogem na Konzervatoři
a VOŠ Jaroslava Ježka. Spolupracoval s celou řadou renomovaných hudebníků domácí i světové
scény (Józef Skrzek, Brian Charette, Arturo Sandoval, Peter Lipa, Yvonne Sanchez, Lenka
Dusilová, Will Bernard atd.).

Pavel Zlámal (CZ) – Horizont sedmého
Pavel Zlámal (CZ) – tenorsaxofon
Sólové provedení skladby Horizont sedmého brněnského hráče na dechové nástroje
Pavla Zlámala, který se v něm záměrně vydává zkoumat hranice svých sil. Kromě přesně
komponovaného hudebního materiálu, abstraktnějších rámců a náhodných struktur, je zde
zásadním elementem skutečné fyzické úsilí interpreta, který jde až na samou hranici svých
možností. Je to jeho cesta na horizont – či snad za něj, za hranici známých možností
i zkušeností.

Dano Šoltis (SK) – Drum Song
Dano Šoltis (SK) – bicí nástroje, elektronika
Sólový koncert jednoho z nejvšestrannějších bubeníků na české a slovenské hudební scéně.
Dano Šoltis je zakládajícím členem jazzové formace Vertigo, členem nové sestavy skupiny
minus123min nebo mezinárodního tria MaBaSo. Dano je známý svým energickým, flexibilním
a zároveň citlivým způsobem hry. Při sólovém hraní se koncentruje na spojení hutných
groovů, zvukomalebnosti bicích nástrojů, experimentování s elektronikou a bezprostřední
improvizaci.

Paolo Angeli (I)
Paolo Angeli (I) – osmnáctistrunná sardinská kytara
Sólový koncert sardinského kytarového mága Paola Angeliho. Jeho erbovní zbraní je autorsky
upravená osmnáctistrunná sardinská kytara, preparovaná a obohacená o další struny i kladívka
tak, že se na ni hraje rukama, nohama, smyčci i elektronicky. Angeliho originální kytara
představuje zmenšený orchestr s širokým rejstříkem zvuků – od kytary přes violoncello až po
perkuse. Její tvůrce s ní zcela jedinečným a fascinujícím způsobem propojuje sardinskou hudební
tradici se světem jazzu, worldmusic i avantgardní hudby.

Angles 7 (SWE)
Martin Küchen (SWE) – altsaxofon / Magnus Broo (SWE) – trumpeta
/ Mats Äleklint (SWE) – trombón / Johan Berthling (SWE) – kontrabas
/ Alexander Zethson (SWE) – klavír / Mattias Ståhl (SWE) – vibrafon
/ Andreas Werliin (SWE) – bicí
Česká premiéra švédského ansámblu Angles 7, který sdružuje nejlepší a nejkreativnější švédské
hudebníky napříč jazzovou, experimentální, rockovou i klasickou hudební scénou. Hlavou
tohoto tělesa je renomovaný saxofonista Martin Küchen, pod jehož vedením vytváří tento
orchestr nesmírně sugestivní, hutnou, mnohovrstevnatou a silně emotivní hudbu, která kromě
komponovaných celků zahrnuje postupy řízené i volné kolektivní improvizace. Jeden z vrcholů
letošního programu JGTT, který si rozhodně nenechte ujít!

Poisonous Frequencies (CZ/A)
Petr Vrba (CZ) – trumpeta, elektronika / Federsel (CZ) – el. kytara, elektronika
/ Didi Kern (A) – bicí
Česko-rakouské power trio a jeho explozivní energy drink závěrečného večera JGTT. Dvojice
českých improvizátorů a experimentátorů Federsel a Petr Vrba spolu s rakouským bubeníkem
Didi Kernem v něm jako zběsilí míchají rock, noise a free jazzovou improvizaci. Petr Vrba rozvíjí
možnosti elektrifikované trumpety a Federsel neustává ve svém hledání nejjedovatějšího
kytarového zvuku na světě. Didi Kern tluče do bubnu jako o život.

Angles 7 (SWE)

Ondřej Štveráček Quartet feat. Gene Jackson (CZ/SK/USA)

Paolo Angeli (I)

Předprodej v síti
Vstupenky na jednotlivé festivalové večery si můžete rezervovat a zakoupit v prodejní síti Ticketstream
na více jak 500 prodejních místech v celé České republice. K dispozici jsou také všechny formy
elektronických vstupenek (E-Ticket, M-ticket, SMS ticket a TicketCard), které můžete zakoupit pohodlně
z vašeho domova. Studenti s platným průkazem ISIC, držitelé průkazu ZTP/P a senioři nad 65 let mají
nárok na slevu ve výši 15 % z ceny vstupenky.

Na hlavní festivalové dny bude možné zakoupit festivalovou permanentku na vybraných
místech v ceně 500 Kč (sobota 14. 10.), 800 Kč (pátek 13. 10. + sobota 14. 10.).
Vstupenky na místě budou v prodeji vždy hodinu před začátkem produkce až do vyčerpání kapacity sálu.
Vstupenky jsou nepřenositelné a platí volný zasedací pořádek.
Během hudebních produkcí platí zákaz fotografování a pořizování zvukových a audiovizuálních záznamů.

www.jgtt.cz
Generální partner:

Hlavní partneři:

Partneři:

Mediální partneři:

Prostory:

Pořádá:

