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Ermäßigter Eintrittspreis: Schüler, Studenten, Auszubildende,
Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbeschädigte und
Empfänger von ALG II bei Vorlage eines gültigen Ausweises.
Snížené vstupné: NVšichni čeští návštěvníci mají nárok na zlevněné
vstupné na koncertech konaných v Německu.

* Místa předprodeje jsou vyznačena u jednotlivých koncertů.

1. Café Jolesch, Klienebergerplatz 1, 02763 Zittau
2. Alle bekannten Vorverkaufsstellen mit Reservix: CD Studio,
Tourist Informationen, SZ Treffpunkt, sowie online unter
www.reservix.de
3. LOMMATZSCH, Str. der Republik 59, 02791 Oderwitz (D)
4. RIEDEL’S OBST UND GEMÜSE, Str. der Republik 41, 02791
Oderwitz (D)
5. SPROSSACHSE, Hauptstraße 70, 02791 Oderwitz (D)
6. SCHUSTER BÄCKER, Hauptstraße 82A, 02791 Oderwitz (D)
7. TOURIST INFORMATION GROSSSCHÖNAU, Hauptstraße
28, 02799 Großschönau / OT Waltersdorf (D)
8. TOURIST INFORMATION ZITTAU, Markt 1, Zittau (D)
9. Online Reservierung und Verkauf unter DIVADLO VARNSDORF divadlo.varnsdorf.cz / Online rezervace a prodej na
divadlo.varnsdorf.cz
10. POKLADNA MĚSTSKÉHO DIVADLA VARNSDORF, Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf (CZ)
11. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VARNSDORF, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf (CZ)
12. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO RUMBURK, Lužické
nám. 103, 408 01 Rumburk (CZ)
13. DŮM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA, Křinické nám. 10, 407 46
Krásná Lípa (CZ)

Vorverkauf
Předprodej

Tanzkonzert
Taneční prostor

2

Preis / Vorverkaufsstellen
Cena / Předprodej

Sitzkonzert
Místa k sezení

14. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŠLUKNOV, Zámek,
Zámecká 642, 407 77 Šluknov (CZ)
15. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JIŘETÍN P. J., Nám. Jiřího 300, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou (CZ)
3

Editorial

Liebe Festivalfreunde,
wenn im goldenen Herbst aus allen Ecken und
Winkeln des Dreiländerecks Jazz erklingt, wenn
aus aller Welt Jazzlegenden in die Oberlausitz
strömen und wenn über die Grenzen hinweg von
echten Geheimtipps, Szenetreffs und Must Haves
gemunkelt wird, dann ist das MANDAUJAZZ
FESTIVAL gekommen!
Vom 3. bis 20. Oktober 2019 verwandelt sich zum
24. Mal das Dreiländereck zum Sehnsuchtsort
für eine außergewöhnliche Jazzszene im
Herzen Europas. Über zwei Wochen lang gilt
es, 18 Jazzensembles aus über 13 Nationen
mit klassischem Geschick, hohem Niveau und
erfrischenden Ideen vor außergewöhnlichen
Locations zu entdecken – und sich dabei mitunter
auch die Füße platt zu tanzen!
In diesem Jahr bietet das Mandaujazz zudem einen
kleinen Vorgeschmack auf das Jahr 2025 - dann
nämlich strebt Zittau um den Titel zur Europäischen
Kulturhauptstadt. Vor diesem Hintergrund wird das
diesjährige Festival um einen Künstleraustausch
mit dem Jazzfestival „Oktober Jazz“ im
slowenischen Nova Gorica bereichert, der
osteuropäischen Partnerstadt im Rennen um den
Titel. Während in der Oberlausitz das Boštjan
Simon Quintett gastiert, sendet das Mandaujazz
das Richard Ebert Quartett als musikalischen
Botschafter ins sogenannte Küstenland.

Editorial

Vážení festivaloví přátelé,
když do Pomandaví přijedou jazzové legendy
světového formátu a když ve zlatavém podzimu
zní z každého koutu česko-německého pohraničí
skvostná hudba, pak je to znamení, že nadešla
chvíle konání festivalu Mandava Jazz!
Od 3. do 20. října 2019 se z našeho kraje stane
jedna velká jazzová scéna, na které 18 kapel ze
13 zemí předvede své špičkové umění k vašemu
potěšení, k poslechu i k tanci.
V letošním roce chce náš festival přispět
k podpoře nominace Žitavy jako Evropského
hlavního města kultury v roce 2025 a nabízí
proto i výměnu umělců v rámci partnerských
měst a jazzových festivalů. Ze slovinského
Primorsku coby vyslanec festivalu October Jazz
přijede Boštjan Simon Quintet a jako vyslanec
festivalu Mandava Jazz zahraje v Nové Gorici
nám již dobře známý Richard Ebert Quartet.
Přejeme vám šťastnou a zábavnou hudební cestu
po březích řeky Mandavy!
Viva la Jazz!

Martin Musílek & Steffen Tempel

Wir wünschen uns, dass Sie die musikalische
Reise entlang der Mandau an die Ufer unserer
Nachbarländer führt – wo es bei weitem noch
viel mehr zu entdecken gibt …!
Viva la Jazz!

Steffen Tempel & Martin Musílek
4
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WARM
UP

13.
SEPTEMBER
ZÁŘÍ

6

-123min. (CZ)
(Jazz | World | Soul | Funk | Groove | Contemporary)

WARM
UP

14.
SEPTEMBER
ZÁŘÍ

Old Boys (CZ)
(Dixieland)

Lidová zahrada Varnsdorf | 20:00

Marktplatz (Open Air) | 14:00

Karlova 702, Varnsdorf (CZ)

Markt, Zittau (D)/ Hlavní náměstí, Žitava (D)

„-123minut“ sind wieder in die Szene zurückgekehrt!

Den Old Boys, die 2017 ihr 25. Jubiläum in ihrer

Mit leicht abgewandeltem Bandnamen mischt der

Gründungsbesetzung feierten, mangelt es noch

Anděl-Preisträger für die „Entdeckung des Jahres

lange nicht an Vitalität. Mit ihrer unverwechselbaren

1999“ mit energetischen Live-Konzerten, vielfältigen

Ausführung bekannter und weniger bekannter New

Improvisationen und genialer Spielkunst die europäi-

Orleans Jazzmusik haben sich die sechs Protagonis-

sche Musikszene auf. Kein Konzert ist wie das andere.

ten aus Děčín in die Herzen ihrer Fans entlang der

Was wohl an der grandiosen Besetzung liegen mag

Elbe gespielt: Bei den legendären Dixie-Festivals in

mit dem Sänger, Gitarrist und Songwriter Zdeněk

Dresden und Ústí nad Labem sowie auf den stilech-

Bína, dem Bassist Fredrik Janáček und dem hervor-

ten Jazzfahrten der Elbdampfer dürfen die Old Boys

ragenden Schlagzeuger Dano Šoltis.

daher ebenso wenig fehlen wie beim Mandaujazz.

-123min. jsou zpět na scéně! V roce 1999 se stali

„Staří chlapci“ v roce 2017 oslavili 25. výročí svého

držiteli ceny Anděl v kategorii „Objev roku“ a jejich

založení. Na jejich vitalitě to však zdaleka není znát!

virtuozita od té doby neutuchá. Ve své tvorbě mísí

Šest vynikajících muzikantů z Děčína a Varnsdorfu do-

několik hudebních žánrů najednou: soul, goorve, jazz,

káže bravurně přednést známé i méně známé jazzové

funk a world music. Jejich síla tkví především v živém

skladby neworleánské scény. To je také důvodem, proč

hraní, během kterého jsou díky svému hráčskému umu

se pravidelně účastní jazzových akcí v údolí Labe, jako

schopni jakkoliv improvizovat. Proto lze bez nadsázky

například na legendárních dixielandových festivalech

říci, že se žádný jejich koncert nepodobá tomu dalšímu.

v Drážďanech a v Ústí nad Labem nebo na jazzových

Kapelu tvoří zpěvák, kytarista a skladatel Zdeněk Bína,

plavbách na labských parníkách. A to je také důvodem,

basák Fredrik Janáček a bubeník Dano Šoltis.

proč nesmí chybět ani na Mandava Jazzu!

Abendkasse / na místě: 250 Kč/ 10 €
Vorberkauf/ předprodej
8–15
www.minus123minut.cz

Eintritt frei/ vstupné zdarma
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.oldboysdixi.cz
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03.
OKTOBER
ŘÍJEN

8

Pilsner Jazzband (CZ)
(Dixie | Jazz | Swing | Boogie-Woogie | Blues |
Latin-Jazz | Modern-Jazz)

04.
OKTOBER
ŘÍJEN

Otto Hejnic Trio (CZ | SVK)
(Modern Jazz)

Schloss Hainewalde | 16:00

Městské Divadlo Varnsdorf | 20:00

Kleine Seite 31, Hainewalde (D)

Partyzánů 1442, Varnsdorf (CZ)

Die Pilsner Jazzband lässt die goldene Zeit des

Das Otto Hejnic Trio zählt zu den originellsten Jazz-

Jazz und Swing à la Duke Ellington, Glenn Miller und

formationen der tschechisch-slowakischen Musik-

Ella Fitzgerald in neuem Glanz erstrahlen, wobei

szene. Neben dem Meister-Schlagzeuger Otto Hejnic

ihr Repertoire noch mit Boogie-Woogie, Blues und

gehören zu den weiteren Protagonisten der virtuose

Latin-Jazz bereichert ist. Die Perle der Band, Sän-

Klavierspieler Ondrej Krajňák und der nicht minder

gerin Anna Moriová, wird in klassischer Besetzung

professionelle Kontrabassist Josef Fečo, der einer

begleitet von Trompete, Posaune, Tenorsaxophone,

Roma-Musikerfamilie entstammt. Die Kompositionen

Klarinette, Piano, Gitarre, Kontrabass und Schlag-

tragen eine reife Handschrift, die original klassi-

zeug. Seit 2008 überzeugten die Pilsner auf über

schen Jazz in einem neuen experimentierfreudigen

500 Auftritten in 7 europäischen Ländern!

Gewand erstrahlen lässt.

Pilsner Jazzband dodává zlatému věku jazzu a swingu

Otto Hejnic Trio patří mezi nejoriginálnější jazzové

nový lesk. Svůj repertoár bohatý na slavné skladby

formace česko-slovenské hudební scény a v letošním

Duke Ellingtona, Glenn Millera nebo Elle Fitzgeraldové

roce slaví deset let na scéně. Sestavu kapely tvoří kro-

doplňuje o boogie-woogie, blues a latinsko-americký

mě mistra bubeníka Otto Hejnice, virtuózní klavírista

jazz. Perlu kapely, zpěvačku Annu Moriovou, doprovází

Ondřej Krajňák a neméně zdatný kontrabasista Josef

klasická sestava složená z trubky, trombónu, tenor

Fečo, který pochází ze slavné romské muzikantské

saxofonu, klarinetu, klavíru, kytary, kontrabasu a bi-

rodiny. V jejich skladbách je znát zralý rukopis, díky

cích. Během své více než desetileté kariéry absolvoval

němuž na deskách i živých koncertech ožívá jazzová

tento plzeňský band minimálně 500 koncertů v sedmi

hudba v nových originálních, až experimentálních, ale

evropských zemích!

hlavně velmi radostných, aranžích.

Abendkasse / na místě: 13 € / 9 €
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.pjb.cz

Abendkasse / na místě: 200 Kč
Vorverkauf / předprodej 200 Kč
www.ottohejnic.com

8–15
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05.
OKTOBER
ŘÍJEN

Günther Fischer Band & Laura
Fischer (D) | (Jazz-Rock | Jazz-Funk)

06.
OKTOBER
ŘÍJEN

Luciana Pires Band (BR | CZ | RUS)
(Jazz | Latin | Soul | Pop | Tango | Rock)

Kretscham Niederoderwitz | 20:00

Kulturfabrik MEDA | 19:30

Str. der Republik 70, Oderwitz (D)

Hainewalder Str. 35, Mittelherwigsdorf (D)

Er gilt als Ausnahmemusiker, als einer der großen

Pires ist DIE Sensation am brasilianischen Jazz-Him-

deutschen Filmkomponisten internationalen Ranges.

mel. Mit acht lernte sie Gitarre, begann bald darauf mit

Mit der Günther Fischer Band leitet er eine der eu-

eigenen Kompositionen und schrieb mit 17 ihren ersten

ropaweit erfolgreichsten Jazzformationen. Er kom-

Song, der ein sensationeller Erfolg wurde. Ihr zweites

ponierte, arrangierte und musizierte für und mit

Album wurde 2011 bereits von Sony Music vertrieben.

Manfred Krug, Uschi Brüning und Veronika Fischer,

In den Staaten besuchte Pires das Berklee College of

schrieb Musiken für mehr als 200 Spielfilme und

Music und tourte dann quer durch Europa. Ihre weiche

Serien (z.B. „Solo Sunny“), komponierte Musicals und

Stimme, die Kombination aus brasilianischer Musik,

Theatermusiken – und ist mit seiner Tochter Laura

Jazz und Soul sowie Pires feuriges Temperament ver-

Fischer sowie einer Auswahl seines Lebenswerkes

sprechen ein grandioses Konzerterlebnis.

nun zu Gast beim MJ!
Lucianu Pires považují za zázrak na brazilském jazzovém

10

Günther Fischer je považován za výjimečného hu-

nebi. Rodačka ze Sao Paula začala hrát v osmi letech

debníka a jednoho z největších německých skladatelů

na kytaru, a už v sedmnácti složila píseň „Fim de tarde

mezinárodního významu. Se svou kapelou patří mezi

com você“, která vyšla na jejím debutovém albu (2008).

nejúspěšnější jazzové formace v Evropě. Společně

Druhé album s názvem „Deixa com o Destino“ (2011) již

s Manfredem Krugem, Uschi Brüning a Veronikou Fis-

vydala pod značkou Sony Music. Ve Spojených státech

cher složil hudbu pro více než 200 celovečerních filmů

studovala na slavné Berklee College of Music a poté

a seriálů (např. „Solo Sunny“), pro muzikály a také pro

začala koncertovat také Evropě. Lucianina hudba vyja-

divadlo. Na festivalu Mandava Jazz vystoupí se svou

dřuje úctu k brazilské hudbě, jazzu a soulu, a společně

dcerou Laurou Fischer a představí výběr své celoživotní

se sametovou barvou jejího hlasu je zárukou velkého

práce.

hudebního zážitku.

Abendkasse / na místě: 28 €
Vorverkauf / předprodej 24 €
1–6
https://kv-events.de/guenther-fischer

Abendkasse / na místě: 13 € / 9 €
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.lucianapires.com.br
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09.
OKTOBER
ŘÍJEN

HLASkontraBAS (CZ)
(Vocal Jazz | Classic Jazz | Folk)

10.
OKTOBER
ŘÍJEN

Jes Holtsø & Morten Wittrock
(DNK) | (Blues | Jazz-Rock | Soul)

Na Kopečku | 20:00

Webschule | 19:30

Krásnolipská 540/22, Rumburk (CZ)

Waltersdorfer Str. 48, Großschönau (D)

Ridina Ahmedová als bloße „Sängerin“ zu be-

Jes Holtsø, alias „Børge“ von der Olsenbande, rockt

schreiben ist wohl ein sehr dürftiger Ausdruck. Sie

mit dem dänischen Blues-Barden Morten Wittrock.

ist eine wahre Stimmkünstlerin, die eine komplexe

Zwei Vollblutmusiker haben sich gefunden. Das

Vokalsprache spricht mit einem üppig geschichteten

Duo hat inzwischen drei Alben veröffentlicht und

Stimmfluss, in dem Stimmfäden die traditionelle

zahlreiche Musikpreise in Dänemark und den USA

Instrumentierung ersetzen (Vgl. Ken Hunt, F Roots

abgeräumt. Holtsøs rauchiger Gesang und dessen

Magazine [UK]). Zusammen mit Petr Tichý am Kon-

Mundharmonika-Riffs sowie Mortons kongeniales

trabass und einiger Live-Loops erzeugen so HLAS-

Pianospiel erzeugen eine mitreißende Mischung aus

kontraBAS nackte Musik voller Klangfarbe ohne die

rockigen Rhythmen, intensivem Blues und melancho-

übliche Polsterung anderer Begleitinstrumente.

lischen Soul-Melodien.

HLASkontraBAS je hudební projekt založený na dvou

Jes Holtsø aka „Børge“ z Olsenbande to rozbalí

lidech a dvou nástrojích - ženském hlasu a kontrabasu.

s bardem dánského blues, Mortenem Wittrockem.

O zpěvačce Ridině Ahmed lze bez výhrad říci, že je ori-

Dva plnokrevní muzikanti se opravdu našli. Vydali už

ginální vokální umělkyní, vyjadřující se komplexním hla-

tři alba a získali řadu hudebních ocenění jak v Dánsku,

sovým jazykem plným vrstveného vokálního proudu, ve

tak i například v USA. Holtsøův zahulený zpěv a ostré

kterém hlasivky nahrazují tradiční instrumentaci. (Ken

riffy harmoniky společně s Wittrockovou hrou na klavír

Hunt, F Roots Magazine [UK]) Společně s kontrabasis-

vytváří vzrušující směs rockových rytmů a silných blue-

tou Petrem Tichým a s nástrojem Loopstation vytváří

sových a soulově melancholických melodií.

hudbu akusticky čistou, obnaženou a bez obvyklého
vystlání dalšími doprovodnými nástroji.

12

Abendkasse / na místě: 150 Kč
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.hlaskontrabas.cz

Abendkasse/ na místě: 18 €
Vorverkauf / předprodej 15 €
facebook.com | Holtsø Wittrock

1, 2, 7
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11.
OKTOBER
ŘÍJEN

14

The Sazerac Swingers
(D | F | GB | CAN | PHI) | (Dixie | Swing | Calipso)

12.
OKTOBER
ŘÍJEN

Boštjan Simon Quintet (SVN | ITA)
(Jazz | Afro)

Kronenkino | 20:00

Kronenkino | 20:00

Äußere Weberstr. 17, Zittau (D)

Äußere Weberstr. 17, Zittau (D)

The Sazerac Swingers zählen europaweit zu den

Mandaujazz meets „Europäische Kulturhauptstadt

besten Bands, die den aktuellen New Orleans Jazz

2025“! Was unsere Partnerregion Primorska in Sa-

so spielen, wie er tatsächlich heute in seiner Ge-

chen Jazz zu bieten hat, zeigt der Künstleraustausch

burtsstadt zu erleben ist. Kein Retro, kein Vintage,

mit dem Boštjan Simon Quintett. Die Musiker erkunden

kein Revival. Sie haben einen eigenen Sound, eine

den polyrhythmischen Reichtum Afrikas im Kontext

beeindruckende Präsenz, elektrisieren die Massen

eines zeitgenössischen Jazz, um mit improvisatori-

auf Festivals und liefern eine Show, die ihresgleichen

schem Geschick die Grenzen zwischen bekannten und

sucht. „Handgemachte Gute-Laune- und tanzbare

unbekannten musikalischen Formen auszuloten. Mit

Wohlfühlmusik,... die erfrischend anarchisch und

Saxophon, Trompete, Tuba, Drums und Vibraphone

frech daher kommt.“ (Jazzthetik, 2018)

entsteht so eine farbenfrohe Klanglandschaft.

Sazerac Swingers se řadí mezi nejlepší evropské kape-

Festival Mandava Jazz podporuje iniciativu „Žitava -

ly hrající současný neworleánský jazz. Hrají ho přesně

Evropské hlavní město kultury 2025“! Z partnerského

tak, jak ho lze dnes zažít v jeho rodném městě. Žádné

regionu Žitavy, slovinského Přímoří (Primorsko) přijede

retro, žádné vintage, žádný revival. Mají svůj vlastní

zahrát Boštjan Simon Quintet, který pro svou tvorbu

zvuk a uchvacující prezentaci, díky níž naprosto elek-

těží z polyrytmického bohatství Afriky, a to v kontex-

trifikují jásající davy na festivalech. Během koncertů

tu současného jazzu a zároveň využívá improvizační

předvádějí špičkovou show, jež dokáže vytvořit skvělou

dovednosti k prozkoumání hranic mezi známými a ne-

náladu, chuť do tance a povznášející atmosféru. Jejich

známými hudebními formami. Pomocí saxofonu, trubky,

projev je svěže anarchistický a drzý zároveň.

tuby, bicích a vibrafonu vytváří zvukmalebnou krajinu

(Jazzthetik, 2018)

hýřící tóny a barvami.

Abendkasse / na místě: 23 €
Vorverkauf / předprodej 19 €
www.sazeracswingers.com

1 ,2

Abendkasse/ na místě: 19 €
Vorverkauf / předprodej 15 €
1, 2
https://therebemonsters.bandcamp.com

15

13.
OKTOBER
ŘÍJEN

Chris Jarrett (USA | D)
(Organ-Jazz | Classic-Jazz | Avantgarde | World)

15.
OKTOBER
ŘÍJEN

Emil Viklický Trio (CZ)
(Piano-Jazz | Modern Jazz | Moravian | Classic)

Johanniskirche | 17:00

Bürgersaal (Rathaus/ radnice) | 19:30

Johannisplatz 1, Zittau (D)

Markt 1, Zittau (D)

Chris Jarrett, der US-amerikanische „Piano-Rebell“,

Wenn Elemente von Bud Powell und Oscar Peterson

lässt mit ungeheurer Geschicklichkeit Jazz, Klassik,

mit einem tiefen Schuss mährischer Seele kombi-

Avantgarde und Weltmusik in absoluter Hingabe

niert sind, ist das Emil Viklicky, der Patriarch des

verschmelzen. Wer mit solcher Energie in die Tas-

tschechischen Jazzklaviers. Als Ausnahme-Pianist

ten schlägt, weckt die Assoziation, ein mythischer

voller dynamisch-struktureller Feinheiten trat er

Kentaur – halb Klavier, halb Mensch – zu sein. Seit

mit Legenden, wie Bill Frisell, James Williams, Joe

2014 hat er seine Leidenschaft für Orgelspiel-Impro-

Newman und John Surman, auf. Als Allround-Kompo-

visationen entdeckt. Beim Mandaujazz können Sie

nist für Jazzensembles, Kammer- und Orchesterwerke

Jarrett an der Zittauer Monumentalorgel bei seinen

sowie Theater- und Filmmusik ist er im Ausland viel

„New Journeys“ begleiten.

gefragt und mit zig internationalen Preisen geehrt.

Americký „piano-rebel“, Chris Jarrett, míchá s ab-

Když spojíte hudební prvky Bud Powella, Oscara Pe-

solutní oddaností a zároveň velmi obratně jazzovou,

tersona a velkou dávku moravské duše, vybaví se vám

klasickou, avantgardní a světovou hudbu. Když někdo

bez jakýchkoliv pochyb patriarcha českého jazzového

jako on dokáže tak mocně a energicky bít do kláves,

klavíru, Emil Viklický. Výjimečný pianista, plný dynamicky

stává se z něj zvláštní mýtická postava, hudební

strukturované jemnosti, který hrál s legendami jako Bill

Kentaur, napůl člověk a napůl klavír. Od roku 2014

Frisell, James Williams, Joe Newman nebo John Sur-

se navíc s velkou vášní věnuje varhanní improvizaci.

man. Coby všestranný skladatel rozličných jazzových

Festival Mandava Jazz nabízí jedinečnou příležitost

těles, autor velké řady komorních a orchestrálních děl

být svědkem jeho „New Journey“ na monumentálních

a divadelní i filmové hudby, se těší obrovskému zájmu

varhanách v kostele sv. Jana v Žitavě.

zejména v zahraničí. V neposlední řadě je také nositelem mnoha mezinárodních cen.
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Abendkasse / na místě: 13 €
Vorverkauf / předprodej 11 €
www.chrisjarrett.de

1 ,2

Abendkasse/ na místě: 13 € / 9 €
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.viklicky.com
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16.
OKTOBER
ŘÍJEN

LIMBO (CZ | SK | UKR)
(Jazz | Ethno)

17.
OKTOBER
ŘÍJEN

Gin In Jam (CZ)
(Jazz | Soul | Funk)

Caffe Stodola | 19:00

Pivovar Falkenštejn | 19:00

Palackého 206/2, Rumburk (CZ)

Křinické nám. 7/12, Krásná Lípa (CZ)

Limbo geht seinen ureigensten Weg! Mit Saxophon,

Geeint durch ihr Studium am Ježek Konservatorium

Klarinette, Kontrabass, Trompete, Flügelhorn und

bringen die 7 Musiker von Gin In Jam die tschechische

Schlagzeug kreiert das Quartett universelle Musik-

Soul’n‘Funk-Szene gehörig ins Rollen. Mit Enthusiasmus

collagen, in denen sich Improvisation, Komposition

und Energie versprüht die junge Band originelle funky

und vielfältige Ethno-Stücke aneinander schmiegen.

music mit einem Hauch von Jazz und Soul. Im Zentrum

Limbo zählt in der tschechischen Musikszene seit

des Repertoires stehen zarte Balladen mit großartigen

15 Jahren zur Spitze des zeitgenössischen Jazz.

Grooves, die durch den charismatischen Rotschopf

So wurde bereits ihre zweite CD „Kalimbo“ von der

Magdalena Řehořová hell erstrahlen – begleitet von

Academy of Popular Music als Album des Jahres

Saxophon, Trompete, Schlagzeug, Keyboard, Synthesi-

2008 in der Kategorie Jazz und Blues nominiert.

zer, E- und Bassgitarre.

Limbo kráčí svou vlastní hudební cestou. S pomocí

Dali se dohromady během společného studia na

saxofonu, klarinetu, kontrabasu, trubky, fluegelhornu

konzervatoři Jaroslava Ježka a vytvořili septet, který

a perkusí tvoří univerzální hudební koláže, ve kterých

je dnes ozdobou české soul-funkové scény. Originální

se snoubí improvizace s promyšlenými kompozicemi

funkové skladby s nádechem jazzu a soulu hraje tato

a s prvky etno music. Kvartet patří již 15 let k vrcholu

mladá kapela s obrovským nadšením a energií. Nosný

současného jazzu na české hudební scéně. Jejich dru-

prvek repertoáru tvoří kouzelné balady plné skvělých

hé album „Kalimbo“ bylo nominováno na cenu Anděl

rytmů, které se na obecenstvo valí přes charismatic-

za studiové album roku 2008 v kategorii Jazz & Blues.

kou zpěvačku Magdalenu Řehořovou, doprovázenou
saxofonem, trubkou, bicími, klávesami, syntezátorem,
elektrickou a basovou kytarou.
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Abendkasse / na místě: 150 Kč
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.limbo-music.cz

Abendkasse/ na místě: 150 Kč
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.facebook.com/gininjam
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TANZBALL
PLES

18.
OKTOBER
ŘÍJEN

Emma Larsson Quartet
(SWE | US / D / CZ) | (Piano-Jazz | Soul | Funk |
Groove)

19.
OKTOBER
ŘÍJEN

Klangfarben (D)
(Jazz Classics | Swing)

Hillersche Villa | 20:00

Kulturní dům Beseda | 20:00

Klieneberger Platz 1, Zittau (D)

Horní náměstí 124, Hrádek nad Nisou (CZ)

Ihre Liebe zu Gesang und grooviger Musik hat die

Die einzigartige Verbindung von mitreißendem Big-

gebürtige Schwedin auf die Wege des Jazz, Soul und

bandjazz, bekannten Klassikern, eigenen Kompositi-

Funk geführt! Mit Erfolg! Emma Larsson überzeugte

onen und stilechter Turniertanzpräzision verspricht

bereits als Headliner im legendären Jazzclub Blue

ein besonderes Hörvergnügen für alle, die Jazz und

Note in ihrer Wahlheimat New York. Unterstützt vom

Tanzen lieben. Geleitet von Frank Hepper holten die

bekannten Saxophonist Billy Harper und inspiriert

Klangfarben bereits renommierte Jazzmusiker, wie

von John Coltrane und Betty Carter ist ihr Stil eine

u.a. Claudio Roditi (Brasilien), Jiggs Whigham (USA)

unverkennbare Mischung aus wechselhaften Tempi

oder Felix Slovácek (CR) zu Konzerten ins sächsische

und Emotionen, gekrönt von gefühlvollen Texten

Dreiländereck und überzeugten als Preisträger bei

über das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen.

nationalen und internationalen Festivals.

Láska ke zpěvu a rytmické hudbě vedla Švédku Emmu

Jedinečné spojení jazzového big bandu, známých

Larsson na cestu jazzu, soulu a funku. A to cestu velmi

i vlastních skladeb a stylově precizního tanečního

úspěšnou. Stala se hlavní hvězdou legendárního klubu

rytmu garantuje radost z poslechu těm, kteří milují jazz

Blue Note v New Yorku, který si nakonec zvolila za svůj

a tanec. V čele s Frankem Hepperem se v minulosti po-

nový domov. S podporou věhlasného saxofonisty Bi-

dařilo kapele Klangfarben přilákat ke společnému hraní

llyho Harpera a inspirací od Johna Coltranea a Betty

renomované jazzové hudebníky, jako například Claudia

Carterové se stal její hudební výraz nezaměnitelnou

Roditi (Brazílie), Jiggse Whighama (USA) nebo Felixe

kombinací střídajících se temp a emocí, korunova-

Slováčka (ČR). Krom toho se jim podařilo získat i řadu

nou oduševnělými texty o životě se všemi jeho vzlety

cen na národních i mezinárodních festivalech.

a pády.
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Abendkasse / na místě: 13 € / 9 €
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.emmalarsson.com

Abendkasse/ na místě: 10 € / 200 Kč
Kein Vorverkauf / Bez předprodeje
www.klangfarben-jonsdorf.de
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JAZZTRAIN
VLAK

20.
OKTOBER
ŘÍJEN

Triple Trouble (D)
(Jazz | Postrock | Pop)

JAZZTRAIN
VLAK

20.
OKTOBER
ŘÍJEN

Rajnošek B.and (CZ)
(Smoth-Jazz)

Trilex | 16:54

Trilex | 16:54

Pivovar Kocour, Varnsdorf (CZ) - Liberec und
zurück / a zpět

Pivovar Kocour, Varnsdorf (CZ) - Liberec und
zurück / a zpět

Triple Trouble spielen Welthits im Taschenformat:

Rajnošek B.and zählt zur Crème de la Crème der Pra-

„Trommler der Herzen“ Peuker, Zupfer Röbisch und

ger Jazzszene. Mit seinem Quartett interpretiert der

der große Herr Klein bedienen sich an den griffigsten

Multiinstrumentalist, Komponist und charismatische

Songs der letzten 50 Jahre und werten sie in uner-

Showman Bharata Rajnošek nicht nur Standards im

hörtem Gewand zu Kabinettstückchen der postalter-

geradlinig-groovigem Format – er spielt auch eigene

nativen Popmusik auf. Heldenhafte Engelsstimmen

smoothe Kompositionen voller Leichtigkeit und Ver-

werden in einen Sud aus Sousaphone, Resonator-

spieltheit rauf und runter! Selbst vor ungewöhnlichen

gitarre und Waschbrett bzw. Drums geditscht. Wer

Variationen macht die Band nicht halt, da erklingen die

auf diesen Zug aufspringen will, der sollte unbedingt

Songs des King of Pop Michael Jackson schon mal in

den diesjährigen Mandau-Jazztrain besteigen.

jazzigster Manier.

Triple Trouble hrají světové hity v kapesním vydání.

Rajnošek B.and patří mezi vrcholnou smetánku pražské

„Bubeník srdcí“ Peuker, Zupfer Röbisch a velký pan

jazzové scény. Multiinstrumentalista, skladatel a cha-

Klein si berou na paškál nejchytlavější písně posled-

rismatický showman, Bharata Rajnošek, interpretuje

ních 50 let a povyšují je ve svých jedinečných kostý-

společně se svým kvartetem nejen standardy v přímo-

mech na piedestal postalternativní hudby. Statečné

čaře rytmické formě, ale hraje také své vlastní jemně

andělské hlasy budou utopeny ve šťávě ze sousafonu,

vycizelované skladby, plné lehkosti a hravosti. Kapele

rezonátorové kytary, valchy a bubnů.

nejsou cizí ani velmi neobvyklé variace, jako například
písně krále popu, Michaela Jacksona, zahrané v jazzovém hávu.
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Entritt frei/ bez vstupného
(plus Zug Ticket/ nutno zakoupit jízdenku)
http://triple-trouble.eu

Entritt frei/ bez vstupného
(plus Zug Ticket/ nutno zakoupit jízdenku)
www.rajnosek.com
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Förderer und Partner / Podporovatelé a partneři

Veranstalter / Pořadatelé

Hillersche Villa gGmbH
Klienebergerplatz 1, Zittau
info@hillerschevilla.de

S radostí, z. s.,
Plzeňská 1261, 407 47 Varnsdorf
osrozkrok@volny.cz
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