
 

 
 

Festival Jazz Goes to Town představil hvězdy mezinárodní hudební 
scény i tvorbu mladé generace 
 
V termínu 6.–10. 10. 2020 proběhl v Hradci Králové 26. ročník mezinárodního          
hudebního festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes to Town. S ohledem na aktuální              
situaci v ČR i ve světě došlo během příprav akce k několika změnám programu,              
přesto festival navštívily také mezinárodní hvězdy Jim Black, Marc Ducret nebo držitel            
ceny Grammy Ondřej Pivec. 
 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA: 12. 10. 2020 
 
Pětidenní festival zahájila trojice tuzemských kapel nastupující hudební generace –          
Talaqpo (CZ), Treetop (CZ/SK) a TokDat (CZ) – ve vyprodané kavárně Artičok. Během            
týdne se uskutečnily také dva koncerty ve Studiu Divadla DRAK – Samuel Blaser            
Trio (CH/FR/DK), Soukup/Procházka/Uhrík/Švejnar (CZ/SK) a Vilém Spilka      
Quartet (CZ). 
 
Největší zájem diváků zaznamenaly tradičně velké koncerty v kině Bio Central. Ve čtvrtek             
zde proběhla premiéra nového projektu organizátorů festivalu The Shape of Jazz           
to Come (CZ/SK). V rámci něj vystoupilo pět rezidentek s původními skladbami,          
které nazkoušely přímo během festivalu. Večer uzavřel koncert kvartetu mezinárodně         
uznávaného česko-amerického varhaníka a držitele ceny Grammy Ondřeje Pivce,         
který zaznamenal nejvyšší počet návštěvníků z celého festivalového programu.        
Druhý koncert v Bio Central byl v režii kapely KIN (SK/CZ) a francouzské multižánrové            
čtveřice CHROMB! 

 



 

 
 

 
Závěrečný festivalový večer proběhl stejně jako v loňském roce ve Studiu Beseda            
Klicperova divadla. Vhled do skandinávské hudební scény posluchačům nabídlo severské          
trio We Are (NO/SE) a poslední kapelou v programu 26. ročníku Jazz jde městem / Jazz                
Goes to Town bylo mezinárodní trio Melez (TUR/AT/USA), jehož členem je také zásadní             
postava newyorské downtown scény – americký bubeník Jim Black. Trio se poprvé            
představilo koncem loňského roku na prestižním Jazz Festu Berlin, vystoupení v Hradci            
Králové tedy patřilo mezi jeden z prvních koncertů, které tato nová kapela odehrála. 
 
Festival letos probíhal za přísných hygienických pravidel dle aktuálních vládních nařízení.           
Kapacita některých koncertů tak musela být oproti původnímu plánu omezena. „Letošní           
ročník byl vzhledem k protiepidemickým opatřením náročný nejen pro organizační tým,           
ale také pro návštěvníky festivalu. O to více si ceníme toho, že do Hradce Králové nakonec               
dorazili. I když samozřejmě vnímáme pokles v návštěvnosti oproti předchozím ročníkům,           
tak jako kulturní akce po celé zemi,” doplňuje ředitelka festivalu Barbora Hodonická. 
 
Přípravy na 27. ročník už probíhají, uměleckého vedení se i v příštím roce ujme Michal               
Wróblewski, který je od letoška novým dramaturgem festivalu. „Jménem neziskové          
organizace kontrapunkt, která festival pořádá, bych ráda poděkovala všem interpretům,          
návštěvníkům i partnerům, díky kterým mohl festival i ve ztížených podmínkách proběhnout            
a jeho kontinuita tak zůstala zachována. Zároveň přejeme hodně sil všem organizátorům            
akcí, které letos takové štěstí neměli,” dodává závěrem Hodonická. 
  

 



 

 
 

KONTAKT PRO MÉDIA: 
 
Karolína Pláničková 
karolina.planickova@jgtt.cz 
+420 723 518 595 
 

Daniel Brátka 
daniel.bratka@jgtt.cz 
+420 608 360 409 
 

 
Foto materiály ke stažení zde: bit.ly/JGTT-2020_foto-press 
 
 
PARTNEŘI 26. ROČNÍKU FESTIVALU JAZZ JDE MĚSTEM / JAZZ GOES TO TOWN 
 
Generální partneři 
Hradec Králové a Calendarium Regina 
 
Partneři 
Královéhradecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Nadace Život umělce, 
Goethe Institut, Petrof, GoOut, Bazalka, Jordis, Květinové studio La Vital, vinotéka VinoVio, 
Vinařství Kněží hora, Express Catering, Primátorka Pod Terasami, pivovar Klenot 
 
Mediální partneři 
Český rozhlas Vltava, Český rozhlas Jazz, Český rozhlas Hradec Králové, Hradecký deník, 
Radio 1, Full Moon, Jazz Port, Magazín UNI, Artikl, Hradecká Drbna, Proti šedi, 
Hradeckralove.cz 
 
Spolupráce 
Nová síť, Stagelab, hotel Černigov, IMPULS Hradec Králové – Centrum podpory 
uměleckých aktivit 
 
Festivalové prostory 
Bio Central, Klicperovo divadlo, Studio Divadla DRAK, Kavárna Artičok, Punctum 
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