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Liebe Festivalfreunde,
Es ist Jazz! ...Und noch viel mehr als das! Es ist klein 
und beschaulich! ...Aber grenzübergreifend und 
von Welt! Es ist zum In-sich-Gehen und Zuhören! 
...Und zum ausgelassenen Tanzen und Feiern! Es ist 
zeitgenössische Musik mit hohem künstlerischem 
Niveau! ...Und verspricht dennoch das Mainstre-
am-Erfolgsrezept! Es ist mit seinen 23 Jahren 
ein echter Klassiker! Und steckt immer noch voller 
Experimentfreude und erfrischender Ideen!
Beim MANDAUJAZZ verschmelzen so zeitge-
nössische Musik und internationale bedeutende 
Jazzinterpreten mit dem Lokalchlorit verträumter 
Dörfer und Gemeinden entlang des verschlun-
genen Flusses Mandau. So verwandelt sich das 
Dreiländereck über zwei Wochen lang zur Spiel-
wiese für eine außergewöhnliche Jazzszene im 
Herzen Europas. 

Es lebe der Jazz!

Steffen Tempel & Martin Musílek 

Vážení přátelé festivalu,
pojďme spolu prožít jazz! A nejen to, užijme si také 
poklidnou festivalovou náladu společně s našimi 
sousedy a hudbou nejen z Čech a Německa, ale 
z celého světa. Stačí přijít, poslouchat, tančit a osla-
vovat. Oslavovat současnou hudbu té nejvyšší 
umělecké kvality. Festival Mandava Jazz představí 
vše, co lze od jazzu očekávat, jazzové standardy, 
experimentální hudbu, avantgardu, mládí a svěžest!
Na festivalu se tradičně mísí současná hudba v po-
dání jazzových hvězd s místním koloritem zasněných 
vesnic a městeček na březích malebné řeky Man-
davy, a naše pohraničí se tak na dva týdny promění 
v jednu velkou jazzovou scénu v srdci Evropy.  

Ať žije jazz!

Martin Musílek & Steffen Tempel

Editorial



ANDRÉS GODOY (CHILE)

6. 11. 2018 | 20:00 hodin/ Uhr

Lidová zahrada Varnsdorf

Vstupné/ Eintrittspreis: 190 Kč
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          VORVERKAUFSSTELLEN / NÁKUPNÍ MÍSTA

Erika Stucky & Knut Jensen, Zabelov Group / Søjus1, 
Gjis van Schoonhoven, Jimi Tenor & Kabu Kabu

a)  Onlinetickets für alle Konzerte erhalten Sie bei  / On-line 
předprodej na všechny koncerty www.eventbrite.de

b)  An allen bekannten Vorverkaufsstellen mit Anschluss 
an das Vorverkaufssystem von Reservix / Ve všech ob-
vyklých předprodejních místech s připojením na systém 
Reservix www.reservix.de 

c) Extra: Mandaujazz Tanzball (Melody Boys / DJ Cup of Jazz)
–  LOMMATZSCH (Niederoderwitz)
–  RIEDEL (Niederoderwitz)
–  SPROSSACHSE (Oderwitz)
–  SCHUSTER BÄCKER (Oderwitz)

   NÁKUPNÍ MÍSTA / VORVERKAUSFSTELLEN

Jan Smigmator & Friends, Jawbone, David Stypka 
& Bandjeez

a)  Online rezervace a prodej na / Online Reservierung 
und Verkauf unter divadlo.varnsdorf.cz

b) Pokladna / Vorverkaufskassen:
– POKLADNA MĚSTSKÉHO DIVADLA VARNSDORF
 Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf

– MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VARNSDORF
 Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf

– MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO RUMBURK
 Lužické nám. 103, 408 01 Rumburk

– DŮM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
 Křinické nám. 10, 407 46 Krásná Lípa

– MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŠLUKNOV
 Zámek, Zámecká 642, 407 77 Šluknov

– MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
 JIŘETÍN POD JEDLOVOU
 nám. Jiřího 300, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
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Erika Stucky & Knut Jensen 
(Jazz | Experimental | Ethno | Visuals) | (USA | CHE | D)

Kronenkino Zittau | 20:00 
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D)

Wenn die Jazz-Sängerin Erika Stucky und der 

Sound-Designer Knut Jensen zusammentreffen 

– dann ist das großes musikalisches Ping Pong mit 

überraschenden Versionen weltbekannter Songs, 

die von verschrobenen selbst gedrehten Filmen 

und witzigen Ansagen umrahmt sind. Überall pflückt 

sie ihre Geschichten, makaber, turbulent, besinnlich, 

witzig, traurig und doch immer mit einem gewissen 

Schalk.

Když se spojí jazzová zpěvačka Erika Stucky se zvu-

kovým designérem Knutem Jensenem, vzniká velký 

hudební ping-pong plný překvapivých verzí světově 

proslulých písní. Živé hraní navíc doplňují autorský-

mi filmy a vtipnými hláškami. Odevšad má nějaký 

příběh, ať už děsivý, bouřlivý, k zamyšlení, zábavný 

či smutný, ale vždy s notnou dávkou rozvernosti 

a přitažlivosti. 

Abendkasse/ Vstupné: 19 € 
Kartenvorverkauf/ Předprodej 16 €
info: www.erikastucky.ch 

05.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Abendkasse/ Vstupné:  250 Kč / 10 € 
Kartenvorverkauf/ Předprodej: 200 Kč / 8 € 
info: www.davidstypka.cz 

David Stypka & Bandjeez 
(Jazz-Pop) | (CZ)

Lidová zahrada | 20:00 
Karlova 702, Varnsdorf (CZ)

David Stypka, der 39-jährige Gitarrenvirtuose, 

Sänger und Songwriter bringt einfühlsame Balladen 

auf die Bühne, die lyrische Gefühlswelten zwischen 

intimen Stimmungen und ekstatisch aufgeregten 

Emotionen eröffnen. Stypkas musikalische Interpre-

tationen ziehen in den Bann, nehmen gefangen und 

setzen den Zuhörer selbst in den Mittelpunkt des Ge-

schehens. Begleitet wird Stypka vom tschechischen 

Trio Bandjeez mit Matěj Drabina, Pavel Sotoniak und 

Marek Zeman.

David Stypka, 39letý kytarový virtuóz, zpěvák a skla-

datel z Frýdku Místku, získal cenu Anděl za rok 2017 

v kategorii „sólový interpret“. Na pódium s sebou 

přináší velmi silné a emocemi nabité písně, z nichž čiší 

nezvyklá intimní nálada a vzrušení. Ve Stypkových 

hudebních interpretacích se skrývá jakási čarovná 

moc, která nás vtáhne do jeho tajemného světa a už 

nepustí. 

06.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Nanigo 
(Percussion I Ethno I Jazz) | (D)

Kulturfabrik Mittelherwigsdorf | 19:30 
Hainewalder Straße 35, Mittelherwigsdorf (D)

Das bis zu 15-köpfige Perkussion-Klang-Ensemble 

von Thomas Ritthoff verbindet in unverwechselbaren 

Eigenkompositionen Rhythmen und Instrumente tradi-

tioneller Trommelkulturen mit zeitgenössischer Jazz-, 

Ambient-, und Minimalmusic. Nanigo erzeugt so pul-

sierend dynamische Klanglandschaften - gewebt aus 

Rhythmus, Trommel, Klang und eingesetzten Samples, 

die durch Melodieinstrumente, wie Geige und Melodica, 

gefärbt sind. Ein Erlebnis zwischen kraftvoller Dynamik 

und lyrischer Meditation.

Až 15-ti členný soubor bicích nástrojů Thomase 

Ritt hoffera spojuje v nezaměnitelných originálních 

skladbách rytmy a bubnové nástroje tradičních kultur 

se současným jazzem, ambientem a minimálistickou 

hudbou. Nanigo tak vytváří pulzující dynamické zvukové 

útvary, jež jsou utkané z rozličných rytmů, zvuků a vlože-

ných samplů, a nakonec obarvené melodickými nástroji. 

Živý koncert lze charakterizovat jako prožitek mezi silnou 

dynamikou a lyrickou meditací.

Abendkasse/ Vstupné: 13 € / 8 €
info: www.nanigo.net 

07.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Jazzband Erwina Schrödingera 
(Jazz Standards) | (CZ)

Support für / pro: Nanigo

Die jungen Jazzer der „Musikakademie des 

Schluckenauer Zipfels“ unter der Leitung des 

versierten René Habichs spielen die besten Jazz-

Standards und Weltmelodien der 20er und 30er 

Jahre des 20. Jahrhunderts. Ihr Stil lässt den 

Zuhörer die Leidenschaft am Musizieren spüren und 

ganz in die Musik eintauchen. Ihre Jugend ist dabei 

nicht hinderlich, im Gegenteil! 

Seskupení mladých jazzmanů Hudební akademie 

Šluknovského výběžku pod vedením ostříleného 

Reného Habicha hraje nejlepší jazzové standardy 

a světové melodie, především z meziválečného obdo-

bí. Z jejich výrazu lze cítit neutuchající chuť muzicíro-

vat a do hudby se naplno ponořit. Jejich mládí jim v 

tom vůbec nebrání, ba naopak! 

07.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Milli Janatková Quintet 
(Experimental Jazz | Latin | World) | (CZ)

Na Kopečku | 20:00 
Krásnolipská 540/22, Rumburk (CZ)

Wo Kompositionen aus Gitarre, Schlagzeug und Per-

cussion auf visuelle Künste treffen und der ganze Kör-

per - Atem, Stimme, Bewegung und Rhythmus - zum 

Einsatz kommt, dort lässt sich Milli Janatková verorten. 

„Millis farbenprächtige Stimme dringt tief ein in die 

menschliche Gefühlswelt, entlang lebendig werdender 

Erzählungen“ (Jazzport.cz). 

2014 wurde Janatková für den Independent Music 

Awards (USA) nominiert. 

Milli Janatková působí ve světě, kde se střetává 

hudba s výtvarným uměním. Její svět představuje 

hudba kytar, rytmus bicích, hlas, dech, tělo, obrazy, 

a to v jedinečné celistvosti. “Milli exceluje díky vokálu 

a hlubokému ponoru do lidské emocionality. Něco tak 

neokázalého a lidsky opravdového je v našich hájích 

slyšet poskrovnu.” (Jazzport.cz). 

V roce 2014 byla Janatková nominována na Indepen-

dent Music Awards (USA).

Abendkasse/ Vstupné: 150 Kč / 6 €
info: https://millijanatkova.com 

10.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Abendkasse/ Vstupné:  200 Kč / 8 € 
Kartenvorverkauf/ Předprodej: 200 Kč / 8 € 
info: www.jawboneband.com 

Jawbone 
(Blues, Rock) | (UK)

Lidová zahrada | 20:00 
Karlova 702, Varnsdorf (CZ)

Jawbone mit ihrem Frontmann Marcus Bonfanti ist 

ein Highlight für jeden, der auch nur ein wenig für 

Bluesrock schwärmt. Die zuweilen dicht kompakte, 

zuweilen geschmeidig fließende Musik unterstreicht 

Bonfantis charismatische Stimme, die sich zwischen 

Mystik, Reife und Schwermut in Szene zu setzen 

weiß. Originale Songs veredeln die Briten wild und 

ungezügelt in einer völlig natürlichen und eigenen 

Darbietung. 

Jawbone s jeho frontmanem Marcusem Bonfantim 

představuje lahůdků pro každého, kdo jen trochu fandí 

blues-rockové hudbě. Chvílemi hutnou, chvílemi svižně 

proudící muziku podtrhuje Marcusův charismatic-

ký hlasový projev. Zastřenost, vyzpívanost, hrubost 

i vysoké tóny – to všechno zvládá na jedničku díky své 

barvě hlasu, která je při živých vystoupeních obrov-

skou devizou. Původním písním dodává nespoutanou 

divokost, jež v jeho podání zní zcela přirozeně.

11.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Søjus1 
(Ambient | Industrial | Jazz | Pop) | (D)

Kronenkino | 19:30 
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D)

Mit ihrem Debüt-Album spannt „Søjus1“ eine Leinwand, 

auf der zwischen Soundscapes aus Ambient und 

Industrial, Synthies und Klavier, inmitten vertrackter 

Schlagzeugpatterns und Sprachsamples Spuren von 

Miles Davis, Pink Floyd oder Can auftauchen, plötzlich 

kluge Popsongs oder krachende Eruptionen passieren. 

Verpackt ist das Ganze in eine analog-warme, dreckige 

Klangästhetik, die an Old-School Hip Hop erinnert, an 

Portishead, Massive Attack oder DJ Shadow. 

Debuovým albem napíná kapela Søjus1 plátno, na 

které mezi ambientními a industriálními zvukový-

mi scénami, syntetizátorovými plochami, klavírem, 

stopami bicích a nasamplovanými hlasy, úrývky Milese 

Davise, Pink Floyd nebo Can promítá chytré popové 

písně nebo třeba erupce vrzavých zvuků. Celá tato 

směs je zabalená v hřejivé a zároveň pořádně špinavé 

analogové estetice připomínající Old-School Hip Hop, 

Portishead, Massive Attack nebo DJ Shadow.

Abendkasse/ Vstupné: 13 € 
Kartenvorverkauf/ Předprodej: 10 €
info: www.sojus1.com 

12.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Support für / pro: Søjus1

www.zabelovgroup.com

Zabelov Group 
(Jazz | Folk | Experimental | Electro) | (CZ | BLR)

Es ist Jazz, und es ist kein Jazz! Es ist Modern, aber 

voller Tradition! Es ist eine halb improvisierte, kom-

plexe Struktur, die sich aber mit perfektionistischer 

Sorgfalt um jedes Detail bemüht! Das Duo Zabelov 

Group verwendet Akkordeon, Schlagzeug, Loop-Sta-

tion, ätherische-wortlose Gesänge und ein wenig 

Elektronik, um verschlungene, (fast) rein instrumen-

tale und unberechenbare Melodien zu schöpfen für 

eine sinusförmige Fahrt der Gefühle.

Je to jazz a není to jazz! Hudba Zabelov Group je 

moderní a zároveň plně ctí tradici. Jedná se o polo-

improvizovanou složitou strukturu, která propra-

covává každý detail s perfektní péčí! Duo používá 

k živému hraní akordeon, bicí, loop-station, neverbál-

ní vokály a také trochu elektroniky, s jejichž pomocí 

vytváří složité, (téměř) instrumentální a nepředvída-

telné melodie.  

12.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Melody Boys 
(Jazz | Swing | Dixie) | (CZ)

Kretzscham Niederoderwitz | 20:00 
Straße der Republik 70, Oderwitz (D)

Der legendäre Mandaujazz-Tanzball wird neu aufge-

legt! Die Prager Big Band „Melody Boys“ bieten alles, 

was das Herz begehrt für Liebhaber (und die, die es 

noch werden wollen) von waschechtem Jazz und Swing 

der 1920er, 30er und 40er Jahre: mit Trompete, Tuba, 

Saxophon, Klarinette, Klavier, Banjo und Schlagzeug 

laden die sechs Vollblutmusiker, darunter bekannte 

Gesichter des legendären Orchesters „Melody Makers“ 

um „Ondrej Havelka“, das Publikum zum Tanzen ein.

Legendární ples festivalu znovu přichází! Pražská 

kapela Melody Boys nabízí vše, po čem touží srdce 

milovníka (i toho, kdo se jím teprve stane) skutečného 

jazzu a swingu dvacátých, třicátých a čtyřicátých let. 

Hrou na trubku, tubu, saxofon, klarinet, klavír, banjo 

a bicí pozve šest známých tváří legendárního orchest-

ru Melody Makers Ondřeje Havelky publikum do buja-

rého tance.

Abendkasse/ Vstupné:  10 € 
Kartenvorverkauf/ Předprodej: 8 €
info: http://bandzone.cz/melodyboysband 

13.
OKTOBER

ŘÍJEN
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DJ Cup of Jazz 
(Jazz | Electro | Ethno | Funk | Rock) | (D)

Aftershowparty für / pro: 
Mandaujazz Tanzball / Melody Boys

DJ Cup of Jazz ist seit 2005 in Berliner Bars und 

Clubs unterwegs. In seinen DJ-Sets kombiniert er 

Electro-Sounds mit Swing und Latin-Jazz-Klängen. 

‚Jazzylectro‘ hat er seinen Stil getauft: kickin‘ Beats 

von Hip-Hop über House bis Drum ‚n‘ Bass gemixt mit 

feinen jazzy vibes. Gigs spielte er nicht nur in der Bun-

desrepublik, sondern auch in Moskau, St. Petersburg 

und Rio de Janeiro. In Berlin veranstaltet DJ Cup of 

Jazz die legendäre Swing-Party „Salon Obskur“.

DJ Cup of Jazz se od roku 2005 pohybuje po barech 

a klubech Berlína. Ve svých DJ-setech kombinu-

je electro sound se swingem a zvuky latino-jazzu. 

Svůj styl sám pojmenoval jako „jazzylectro“, který je 

charakteristický ostrými hip-hopovými beaty, hou-

sem a drum ‚n‘ bassem společně s jemnými jazzo-

vými vibracemi. Kromě Německa hrál už i v Moskvě, 

v Petrohradu nebo Rio de Janeiru. V Berlíně pořádá 

pravidelně legendární swing-party „Salon Obskur“.  

13.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Dixie Brothers 
(Dixie | Swing) | (D)

Schloß Hainewalde | 16:00 
Kleine Seite 31, Hainewalde (D)

Die Dixie Brothers laden ein zu einer musikalischen 

Weltreise von Berlin über Amerika, dem Heimatland 

des Jazz, weiter nach China bis hin nach Nordafrika. 

Swing und Dixie im modernen Stil prägen bis heute den 

ganz eigenen Sound der sieben „Brüder“ (wobei auch 

Gershwin-Klassiker, Filmmelodien oder Berliner Songs 

die Sache gelungen abrunden). 

Dixie Brothers zvou na cestu hudebním světem, od 

Berlína přes Ameriku, domov to jazzu, dál do Číny a do 

severní Afriky. Swing a Dixie přetvářejí do současného 

stylu se zcela ojedinělým zvukem. Kromě toho nám 

přináší v novém hávu oděné známé skladby Georga 

Gershwina, filmové melodie nebo berlínské popěvky. 

Abendkasse/ Vstupné:  13 € / 9 € 
info: www.dixiebrothers.de 

14.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Abendkasse/ Vstupné:  100 Kč / 4 € 
http://bandzone.cz/chocofly

Chocofly 
(Progressive Jazz) | (CZ)

Bar Na scéně | 20:00 
Vrchlického 806/2, Rumburk (CZ)

Chocofly mischt in Eigenkompositionen zeitgenös-

sische Tanzmusik mit Jazz in den verschiedensten 

Genres und Formen. Wobei sich das Prager Quintett 

auch nicht vor bekannten Hits scheut, die sie mit ihrem 

eigenen unverwechselbaren Sound aufwerten. So hat 

Chocofly, auch dank instrumentaler Soli sowie Bass-, 

Drum- und Hip-Hop-Rhythmen, für so gut wie alle 

Musikfans ‚was zu bieten.

Pražský kvintet Chocofly míchá ve vlastních 

skladbách současné taneční hudební žánry s jazzem. 

Tvorbu kapely ovlivňují minulé i současné zkušenosti 

jednotlivých členů z kapel nejrůznějších žánrů a fo-

rem. Při vystoupení si díky instrumentálním sólům 

a drum-&-bassovým a hip-hopovým rytmům přijdou 

na své snad všichni hudební fanoušci.   

16.
OKTOBER

ŘÍJEN
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David Helbock‘s Random/Controll 
(Piano-Jazz) | (AUT)

Oberlausitzer Webschule | 19:30 
Waltersdorferstraße 75 Großschönau (D)

Mehr als zwei Dutzend Instrumente auf der Bühne, 

aber nur drei Musiker?! Das vermögen David Helbock, 

Johannes Bär und Andreas Broger.

Diesmal hat sich Random/Controll berühmte „Piano-

player´s Hits“ als Ausgangspunkt für ihre musikalischen 

Interpretationen genommen, ohne dabei ihrem eigen-

ständigen Bandsound untreu zu werden. Random/

Controll klingt wie Random/Control - wie eine Achter-

bahnfahrt der Gefühle. 

Více než dva tucty hudebních nástrojů na jevišti, ale 

pouze tři hudebníci? To zvládají bez problémů David 

Helbock, Johannes Bär a Andreas Broger.

Tentokrát si Random/Controll jako výchozí bod pro své 

hudební interpretace zvolili slavné klavírní hity. I přes 

tento fakt se podařilo kapele zachovat si svůj jedinečný 

zvuk. Random/Control zní totiž pořád jako Random/

Control, jako emočně vypjatá jízda na horské dráze. 

Abendkasse/ Vstupné:  13 €  / 8 €
info: www.davidhelbock.com/startde 

17.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Abendkasse/ Vstupné:  13 € 
Kartenvorverkauf/ Předprodej: 10 € 
www.academiamusica.nl/docent/gijs-van-schoonhoven/

Gijs van Schoonhoven 
– vertont Metropolis (1927) 
(Orgel/Varhany-Jazz | Sound on Vision) | (NL)

Johanniskirche | 19:30 
Johannisplatz 1, Zittau (D)

Gijs van Schoonhoven zieht alle Register der „Monu-

mentalorgel“ in der Johanniskirche, um den Stumm-

film-Klassiker „Metropolis“ improvisierend zu verto-

nen. Die „Monumentalorgel“ in Zittau gilt mit ihrem 

spätromantischem Klangbild als ein Orgeldenkmal 

europäischen Ranges. Nicht von geringerer Bedeutung 

ist der Stummfilm „Metropolis“ (1927), der als erster 

Film überhaupt ins Weltdokumentenerbe der UNESCO 

aufgenommen wurde.

Gijs van Schoonhoven doprovodí v kostele St. Johan-

nis improvizovanou hrou na „monumentální varhany“ 

slavnou filmovou klasiku „Metropolis“. Monumentál-

ní varhany v Žitavě se svým pozdně romantickým 

podbarvením lze označit za jedinečnou památku 

evropského významu. Neméně významný je i film Met-

ropolis (1927), který se stal dokonce prvnim filmem kdy 

zařazenym do seznamu světového dědictví UNESCO.  

18.
OKTOBER

ŘÍJEN



20

Jan Smigmator & Friends 
(Swing | Jazz) | (CZ)

Městské divadlo Varnsdorf | 20:00 
Partyzánů 1442, Varnsdorf (CZ)

Mit ganz eigener Note verkörpert Jan Smigmator das 

Erbe der „Könige des Swing“ - also von nicht Geringeren 

als Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin oder 

Tony Bennett! Seine Stimme, sein Stil sowie seine Liebe 

zum Jazz und Swing lassen ihn heute zu den führen-

den Interpreten dieses Genres in Europa zählen! Zum 

Mandaujazz erinnert die Combo an den 120. Geburts-

tag des phänomenalen Komponisten George Gershwin.

Jan Smigmator, jazzový a swingový zpěvák, ztělesňující 

s noblesou sobě vlastní odkaz swingových králů, jakými 

byli Frank Sinatra, Sammy Davis jr., Dean Martin nebo 

Tony Bennett! Jeho hlas, styl, frázování a láska k jazzu 

a swingu ho dnes řadí mezi přední interprety tohoto 

žánru v Evropě! Na festivalu Mandava Jazz vystoupí 

společně se svými přáteli s programem nazvaným 

Gershwin 120, který je poctou odkazu fenomenálního 

skladatele George Gershwina a zároveň připomínkou 

120. výročí jeho narození. 

  

Abendkasse/ Vstupné:  300 Kč / 12 € 
Kartenvorverkauf/ Předprodej: 300 Kč / 12 €
info: www.smigmator.com 
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Abendkasse/ Vstupné:  18 € 
Kartenvorverkauf/ Předprodej: 15 € 
https://jimieltenor.com

Jimi Tenor & Kabu Kabu 
(Afro-Beat | Afro Jazz | Funk) | (FIN, GHA, D)

Kronenkino | 20:00 
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D)

Der international gefeierte Superstar Jimi Tenor, 

bekannt als experimentell erfahrener Elektronik-Kauz, 

macht seinem Kultstatus auch im Afrofunkjazz alle Ehre 

mit rockig-schräg-euphorisch-wildem Afrobeat (à la 

Fela Kuti), der in enger Zusammenarbeit mit dem west-

afrikanischen Trio Kabu Kabu entsteht. Dass man schon 

länger gerne und oft zusammen musiziert, merkt man 

den Konzerten an, bei denen Percussion, Bläser und 

Wah Wah-Gitarre herrlich ineinander greifen. 

Mezinárodně uznávaná superstar Jimi Tenor je známý 

jako zkušený experimentátor a elektronický podivín, 

kterého proslavil především afrofunkjazz. Ten obo-

hacuje svými podivně rockově euforickými a divokými 

afrobeaty (à la Fela Kuti), vytvořenými v úzké spolupráci 

se západoafrickým triem Kabu Kabu. Jejich mnohaletá 

zkušenost se společným muzicírováním je zúročena 

během koncertů, kdy  jsou bicí, dechy a kvákavá kytara 

v perfektním souladu. 
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Arzenal Band 
(Jazz | Swing) | (CZ)
Závěrečný koncert/ Abschlusskonzert

Zámecký pivovar Frýdlant | 18:00 
Hejnická 4073, Frýdlant (CZ)

Arzenal Band ist ein Schmelztiegel junger talentierter 

Musiker aus unserer Region, die Grenzen musikalisch 

überschreiten wollen. Die Jazz- und Swing-Big Band 

aus Varnsdorf verblüfft durch ihr kongeniales Zusam-

menspiel in klassischen Jazz- und Swingstandards. Die 

Schlüsselfigur zu den beeindruckenden Arrangements 

ist der fähige Multi-Instrumentalist und Bandleader 

Pavel Zelenka, der ein unvergessliches und fesselndes 

Konzerterlebnis zum Rollen bringt.

Arzenal Band představuje tavící kotel mladých talento-

vaných hudebníků z našeho regionu, kteří rádi překračují 

hranice svou hudbou. Jazzový Big Band z Varnsdorfu 

předvádí skrze perfektní hráčskou souhru bravurně 

zahrané klasické jazzové a swingové standardy.

Klíčovou postavou působivých aranžmá je skvělý 

multiinstrumentalista a kapelnílk Pavel Zelenka, bez 

něhož si tento soubor nelze představit. 

Abendkasse/ Vstupné:  120 Kč / 5 € 
info: https://arzenal-band.webnode.cz 
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Mandau Quartett 
(D) | (Jazz-Standards)

Support für / pro: Arzenal Band

Ein Beat-Organist (bekannt aus Funk und Fernsehen) 

am Klavier, ein Kontrabassist, der mit Straßen- und 

elektronischer Clubmusik aufgewachsen ist, und ein 

junger Emporkömmling an den Drums rumpeln und 

swingen sich mit Taktgefühl durch Standard-Reper-

toire und Galgenhumor. Vervollständigt durch wech-

selnde Solisten macht das Mandau Quartett - nicht 

nur wegen der Namensvetterschaft - dem Mandau-

jazz-Festival alle Ehre.

Z rozhlasu a televize známý beatový varhaník za 

klavírem, kontrabasista odchovaný elektronickou 

a street klubovou hudbou, a mladý zbohatlík za 

bicími, si společně za pomoií jazzových standardů 

a drsného humoru pořádně zašramlí a zaswingují. 

Ve Frýdlantském pivovaru vzdají se svými sólisty po-

ctu festivalu Mandava Jazz , a to nejen kvůli svému 

jménu.  
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