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Spinifex Maximus (NL/DE/PT/US/CZ)
23.00 Kraft

Mike Parker’s Meta (PL/US)
00.00 Jazz Goes to Kraft! afterparty

VEIN feat. Norrbotten Big Band

Akosh S. (new) Unit

Nate Wooley’s
Knknighgh

Weezdob Collective

Strom stínu & Bucinatores Orchestra

Mike Parker’s Meta

Úterý 9. 10.
Lucky Joke (CZ)
Veronika Hložková – zpěv; Lukáš Petráň – kytara; Jáchym Janypka – baskytara; Karel Saidl – bicí;
Jan Kasal – saxofony, klarinet, flétny; Vojta Veselý – klávesové nástroje
Šestičlenná skupina z Litomyšle se zpěvačkou Veronikou Hložkovou představí stylově různorodou,
vokálně-instrumentální hudbu, která se dá zařadit pod styly, jakými jsou jazzrock, funkjazz, fusion, soul,
rhythm&blues.

Slavík/Novák/Dorůžka (CZ)
Jiří Slavík – kontrabas; Martin Novák – bicí, perkuse; David Dorůžka – kytara
Nové Trio Jiřího Slavíka, Martina Nováka a Davida Dorůžky zčásti navazuje na předchozí autorskou
tvorbu jedné z nejvýraznějších postav českého jazzu – kytaristy Davida Dorůžky. Výrazně se ale také
opírá o kompozice a hudební koncepci kontrabasisty Jiřího Slavíka. Jde o svěží seskupení tří hudebníků
s bohatými zkušenostmi a s neutuchajícím tvůrčím duchem, ve kterém ani oni sami nevědí, do jakých vod
je příští koncert přinese.

Štěpánka Balcarová Sextet
& Małgorzata Hutek (CZ/pl)
Małgorzata Hutek – zpěv; Štěpánka Balcarová – trubka; Luboš Soukup – saxofony, klarinet;
Robert Fischmann – flétny; Nikola Kołodziejczyk – klavír; Jaromír Honzák – kontrabas;
Grzegorz Masłowski – bicí
Česko-polský sextet trumpetistky a skladatelky Štěpánky Balcarové a charismatické polské zpěvačky
Małgorzaty Hutek s projektem zhudebněných básní jednoho z nejvýznamnějších moderních polských
básníků 1. pol. 20. století Juliana Tuwima. Polskou část kapely tvoří vedle M. Hutek vycházející hvězda
polského jazzového piana Nikola Kołodziejczyk a bubeník Grzegorz Masłowski. Českou část reprezentuje
saxofonista Luboš Soukup, flétnista Robert Fischmann a legenda českého jazzového kontrabasu Jaromír
Honzák. V roce 2017 vydala kapela album s názvem Life and Happiness of Julian Tuwim, které vzniklo
u českého vydavatelství Animal Music a bylo nominováno na hudební cenu Anděl v kategorii Jazz
& Blues.

Středa 10. 10.
Liudas Mockūnas + Christian Winfeld (lt/dk)
Liudas Mockūnas (LT) – saxofony, klarinety; Christian Windfeld (DK) – bicí, perkuse
Vzrušující hudební dialog fenomenálního litevského hráče na dechové nástroje Liudase Mockūnase a dánského perkusisty Christiana Windfelda zkoumající hranice volné improvizace s přesahy do freejazzu, klasické
hudby i folklóru. Liudas Mockūnas je jedním z pilířů současného litevského jazzu, jehož záběr sahá od freejazzu a volné improvizace, přes moderní jazz až po klasickou hudbu. Vedle klasického způsobu hry na saxofon používá osobitou techniku, v níž uplatňuje cyklické dýchání, alikvótní tóny, perkusivní techniky a multifonii. Perkusista Christian Windfeld do své hry zapojuje rozličné rozšířené techniky. Patří k bubeníkům, kteří
soustavně rozvíjejí inovativní přístupy ke hře na perkusivní nástroje. Toto duo se v ČR představí poprvé.

Akosh S. (new) Unit (hu)
Ákos Szelevényi – tenorsaxofon, basklarinet, perkuse; Péter Ajtai – kontrabas;
Áron Porteleki – bicí, viola; Szilveszter Miklòs – bicí
Česká premiéra maďarského kvartetu saxofonisty a skladatele Ákoshe Szelevényie, kteří patří ke klíčovým
personám současného (nejen) maďarského progresivního jazzu. Ákosh S. pod tlakem komunistického
režimu v r. 1986 emigroval ve svých 20 letech do Francie, kde začal působit na tamní jazzové, experimentální i rockové hudební scéně, spolupracoval se světově proslulým maďarským choreografem Josefem
Nadjem, skupinou Noir Désir a založil vlastní proměnlivé uskupení Unit, které kombinuje komponované
hudební struktury s prvky freejazzu a maďarského folklóru s improvizací. V posledních dvou letech se
Akosh S. vrací do Budapeště a podílí se na životě zdejší jazzové a improvizační scény. Jeho (new) Unit
tvořený dvěma bicími soupravami a kontrabasem je kapela, kterou Szelevényi sestavil z nejzajímavějších
mladých budapešťských hudebníků.

JU JU (CZ)
Jan Hradecký – trumpeta, křídlovka, sampler; Miloš Junek – kytara; Petr Hudák – baskytara;
Martin Straka – bicí, sampler
Hudba kvartetu JU JU je žánrovým mixem kombinujícím klasické živé nástroje s elektronickými zvuky
sampleru. Základ tvoří jazz s prvky drum’n’bass, elektroniky či hip-hopu.

Čtvrtek 11. 10.
Weezdob Collective (pl)
Kacper Smoliński – harmonika; Kuba Marciniak – tenorsaxofon; Piotr Scholz – kytara;
Damian Kostka – kontrabas; Adam Zagórski – bicí
Mladý kvintet Weezdob Collective z polské Poznaně vznikl v roce 2014 a od počátku staví svou hudbu
na čistě autorské tvorbě zahrnující komponované party s jazzovou improvizací. Jejich hudba je svěžím
mixem moderního jazzu s názvuky blues, klasické hudby i slovanského folklóru. Melodické linky obstarává především tenorsaxofon Kuby Marcianiaka osobitě se prolínající s foukací harmonikou Kacpera
Smolińskiho a kytarou Piotra Scholze. Weezdob Collective získal již několik polských i zahraničních
ocenění určených pro mladé jazzové kapely.

Josef Kolo 7tet (CZ)
Petr Kalfus – tenorsaxofon; Marcel Bárta – tenorsaxofon; Rasťo Uhrík – kontrabas; Dano Šoltis – bicí
Josef Kolo 7tet je paradoxně kvarteto tvořené výraznými osobnostmi české a slovenské jazzové scény
střední generace: saxofonisty Marcelem Bártou a Petrem Kalfusem, bubeníkem Dano Šoltisem a basistou Rasťo Uhríkem. Absence harmonického nástroje vytváří široké pole pro hudební komunikaci mezi
muzikanty i pro dynamické a někdy až eruptivní změny nálad a atmosfér. Prolínání polyfonních linií dvou
tenorsaxofonů a interakce svébytné rytmické sekce vytváří silný emocionálnínáboj. Jejich hudba, která
nepostrádá nadhled a žánrovou otevřenost, je z části komponovaná, ale velkou měrou také improvizovaná
– což vytváří prostor pro to, aby se každý koncert stal neopakovatelným hudebním zážitkem.

Pátek 12. 10.
Strom stínu & Bucinatores Orchestra (cz)
Strom stínu:

Jan Chaluš – bicí, perkuse; Martin Volšický – kytary; Tomáš Zahoř – baskytara

Bucinatores Orchestra:

Dora Barová – violoncello, zpěv; Jan Jirucha – trombón; Štěpán Janoušek – trombón;

Jiří Genrt – tuba; Mikoláš Chadima – altsaxofon; Marcel Bárta – tenorsaxofon;
Jakub Doležal – tenorsaxofon; Petr Harmáček – trumpeta; Miroslav Hloucal – trumpeta;
Oskar Török – trumpeta; Jiří Šimek – el. kytara; Rasťo Uhrík – kontrabas; Daniel Šoltis – bicí
V našich končinách ojedinělý projekt spojující pražskou rockovou skupinu Strom stínu a čtrnáctičlenný
jazzový bigband Bucinatores Orchestra. Písně alternativně rockového tria Strom stínu dostávají v nových
aranžích zcela nový rozměr, energii a působivost. Bucinatores Orchestra je moderní jazzový bigband složený
ze 14 nejkreativnějších českých hudebníků mladší a střední generace pod vedením trombonisty Jana
Jiruchy. Jejich hudba vyzařuje vitální energii, autorskou invenci, muzikantskou suverenitu, nadhled a radost ze hry. Neobvyklé obsazení bez harmonických nástrojů vytváří pozoruhodný zvuk, kterému dominuje
silná a skvěle hrající dechová sekce. V sestavě Bucinatores se v tomto projektu objevuje i legenda české alternativní hudby Mikoláš Chadima na postu altsaxofonisty a zpěvačka a violoncellistka Dora Barová.

VEIN feat. Norrbotten Big Band:
„Symphonic Bop“ (CH/SWE)
Michael Arbenz – piano; Thomas Lähns – kontrabas; Florian Arbenz – bicí
Vynikající švýcarské klavírní trio VEIN z Bazileje ve společném vystoupení s jedním z nejlepších skandinávských jazzových bigbandů v projektu nazvaném Symphonic Bop. V Hradci exkluzivně představí program postavený především na kompozicích tria VEIN z jejich dvou posledních projektů The Chamber Music
Effect a VEIN plays RAVEL, ovšem přepracovaných pro šestnáctičlenný Norrbotten Big Band, který skladbám dodává mimořádnou energii a dynamiku. Hudba VEIN stojí na křižovatce moderního jazzu, klasické
hudby a prokomponovaných jazzových standardů. Mistrně rozkládá základní témata, abstrahuje je a rytmicky zcela odlišně je opět skládá dohromady. Na jedné straně se obrací k tradici, na straně druhé jazzové
kořeny výrazně podkopává. A to především anarchisticky laděnou improvizací, spontaneitou, nadhledem
a zásadním odklonem od akademické ztuhlosti komorních šablon.

Spinifex Soufifex (NL/DE/PT/US)
John Dikeman (US) – tenorsaxofon; Tobias Klein (D) – altsaxofon;
Jasper Stadhouders (NL) – el. kytara; Gonçalo Almeida (PT) – baskytara; Philipp Moser (D) – bicí
Spinifex je mezinárodní kvintet operující z Amsterdamu. V rámci letošního festivalu JGTT představí tento
kvintet dvě své tváře. Tou první je Spinifex Soufifex, ve které se představí s programem vycházejícím
z orientální, především súfijské hudební tradice kombinované s kompozičními postupy jazzové avantgardy.
Jejich hudba je sugestivním amalgámem energického jazzcoru a hypnotických melodií s orientálními

názvuky, kterému nechybí anarchistická naléhavost i jazzrocková vzletnost. Svou druhou tvář tato kapela
představí v rámci sobotního programu jako Spinifex Maximus, kdy vystoupí rozšířená o šestičlennou
dechovou sekci složenou z předních českých jazzových hudebníků mladší a střední generace.

Sobota 13. 10.
KYX Orchestra (CZ)
Dvaadvacetihlavý jazzfunkový big band KYX Orchestra představuje asi nejzajímavější hudební těleso
svého druhu v regionu Východních Čech. Od klasických swingových a jazzových bigbandových kusů se orchestr propracoval ke svému vlastnímu přístupu, který zahrnuje neortodoxní bigbandové aranže skladeb
z oblasti jazzu, rocku, funku i filmové hudby. V posledních letech se KYXu úspěšně daří překračovat
hranice regionálního orchestru. Kyx nastudoval a uvedl slavnou Jazzovou mši Jaromíra Hniličky, spolupracoval s kytaristou Radimem Hladíkem a jeho Blue Effectem a v roce 2016 představil s pardubickou
filharmonií projekt melodií ze série filmů o Jamesu Bondovy.

Nate Wooley’s Knknighgh (US/DK/DE/SL)
Nate Wooley (US) – trubka; Lotte Anker (DK) – altsaxofon; Felix Henkelhausen (DE) – kontrabas;
Dré Hočevar (SL) – bicí
Česká premiéra mezinárodního kvartetu amerického trumpetisty Natea Wooleyho, který patří
k nejzajímavějším a nejoriginálnějším trumpetistům současnosti. Od 13 let hrál v jazzových bigbandech
a kapelách rodného Oregonu. V roce 2001 odešel do New Yorku, kde se postupně stal jednou z klíčových
postav brooklynské nezávislé hudební scény a bez problémů se pohybuje vodách tradičního jazzu,
volné improvizace, klasické hudby, noisu i nové hudby. Spolupracoval např. s Johnem Zornem,
Anthony Braxtonem, Fredem Frithem nebo Evanem Parkerem. Do Hradce zavítá s kvartetem s obtížně
vyslovitelným názvem Knknighgh, který novátorsky pracuje s freejazzovými idiomy a vytváří překvapivě
invenční novou hudbu.

Spinifex Maximus (NL/DE/PT/US/CZ)
John Dikeman (US) – tenorsaxofon; Tobias Klein (DE) – altsaxofon;
Jasper Stadhouders (NL) – el. kytara; Gonçalo Almeida (PT) – baskytara; Philipp Moser (DE) – bicí;
Michal Wroblewski (CZ) – barytonsaxofon; Marcel Bárta (CZ) – tenorsaxofon; Jiří Genrt (CZ) – tuba;
Jan Přibil (CZ) – trubka; Didrik Ingvaldsen (NO) – trubka; Richard Šanda (CZ) – trombón

V Amsterdamu sídlící mezinárodní kapela Spinifex a festival JGTT připravily projekt postavený na
spolupráci kvintetu Spinifex s nejkreativnějšími českými jazzovými hudebníky mladší a střední generace.
Projekt Spinifex Maximus představí jedenáctičlenný bigband, který vznikl exkluzivně pro letošní festival
JGTT. Neuvěřitelně intenzivní hudba, kterou Spinifex produkují, je originálním mixem moderního jazzu,
hudební avantgardy, trash metalu a HC. Jejich diverzní hudební smršť narušující stylistické a žánrové
hranice, se vyznačuje matematicky přesnými rytmickými strukturami a detailně prokomponovanými
party, extrémními změnami temp i rytmů, explozivními improvizovanými pasážemi, nečekanými
melodickými zvraty, virtuózními sóly a drtivě silnými groovy. Kvintet, podpořený mohutnou dechovou
sekcí z tuzemských hráčů, funguje jako jeden organismus, který posluchače od prvního taktu vtáhne do
svých útrob.

Mike parker’S Meta (pl/uS)
Mike Parker (USA) – kontrabas; Damian Niewinski (PL) – bicí; Mateusz Palka (PL) – klavír;
Slawek Pezda (PL) – tenorsaxofon
Renomovaný newyorský basista Mike Parker, který působí v Evropě i na americkém kontinentu, ve svém
novém kvartetu s mladými polskými jazzmany důmyslně a originálně propojují jazz s funkem, klasiku
s avantgardními výboji, drum’n’bass s jazzovou improvizací. Kompozice Parkerova kvartetu působí jakoby
se v nich mísily vlivy Charlese Minguse s Radiohead, Maurice Ravela s Led Zeppelin, Johna Coltranea
s Davidem Bowiem. Výsledný tvar je svěží a nepředvídatelný, nechybí mu nadhled ani živelnost s vydatnou porcí elektrizující energie.

Jazz Goes to Kraft vinyl afterparty
Po týdnu jazzu další jazz pro ty, co ještě nemají dost. Poslechová afterparty tentokrát čistě z gramodesek.
Od bopu přes fusion až po žhavou současnost s mnoha úkroky stranou. Jazz Goes to Kraft!

www.jgtt.cz
Jazz Goes to Town / Jazz jde městem
@jazzgoestotown

Jazz ve všech jeho podobách v pěti říjnových dnech opět rozezní
Hradec Králové. Mezinárodní jazzový festival představí tuzemské
i zahraniční umělce, osobité mezinárodní projekty i velké big bandy.

www.jgtt.cz

Předprodej v síti

Vstupenky na www.ticketstream.cz nebo bezmála 500 prodejních místech sítě TICKETSTREAM.
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.
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