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VORVERKAUFSSTELLEN*
PŘEDPRODEJ*

* Die Vorverkaufsstellen für die einzelnen Konzerte 
entnehmen Sie bitte den Infoboxen der jeweiligen 
Konzerte im Programmheft.

* Místa předprodeje jsou vyznačena u jednotlivých koncertů. 

1.  THEATERKASSEN DES GERHART HAUPTMANN  
THEATERS & ONLINE unter www.g-h-t.de / ONLINE  
REZERVACE A PRODEJ na www.g-h-t.de

2.  Onlinevorverkauf über EVENTBRITE www.eventbrite.de / 
Online rezervace a prodej na www.eventbrite.de

3.  CD STUDIO & TOURISMUSZENTRUM NATURPARK  
ZITTAUER GEBIRGE, Markt Zittau (D)

4.  KRONENKINO (Öffnungszeiten Kinoveranstaltungen),  
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D)

5.  CAFÉ JOLESCH, Klienebergerplatz 1, Zittau (D)

6.  RIEDEL’S OBST UND GEMÜSE,     
Str. der Republik 41, Oderwitz (D)

7.  SPROSSACHSE, Hauptstraße 70, Oderwitz (D) 

8.  SCHUSTER BÄCKER, Hauptstraße 82A, Oderwitz (D)

9.  TOURIST INFORMATION GROSSSCHÖNAU,   
Hauptstraße 28, Großschönau / OT Waltersdorf (D)

10.  TOURISMUSZENTRUM & STÄDTISCHE MUSEEN, Zittau (D)

11.  Online Reservierung und Verkauf unter DIVADLO VARNS-
DORF www.divadlo.varnsdorf.cz / Online rezervace a pro-
dej na www.divadlo.varnsdorf.cz 

12.  POKLADNA MĚSTSKÉHO DIVADLA VARNSDORF,          
Partyzánů 1442, Varnsdorf (CZ)

13.  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VARNSDORF,  
Otáhalova 1260, Varnsdorf (CZ)

14.  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO RUMBURK,  
Lužické nám. 103, Rumburk (CZ)

15.  DŮM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA,    
Křinické nám. 10, Krásná Lípa (CZ)

16. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŠLUKNOV,  
Zámek, Zámecká 642, Šluknov (CZ)

17.  MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JIŘETÍN POD JED-
LOVOU, Nám. Jiřího 300, Jiřetín pod Jedlovou (CZ)
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Editorial

Informationen 

Liebe Festivalfreunde,
„2020 ES GEHT RUND“! Zum 25. Mal breitet
das Mandaujazz seine musikalischen Schwingen
mit klassischem Geschick, hohem Niveau und
innovativer Spielfreude über unsere 
Dreiländerregion aus. Aber das Mandaujazz 
ist gewiss nicht irgendein Festival – gerade 
der harmonische Brückenschlag zu unseren 
Nachbarländern, der lebhafte Akzent auf ländliche 
Gefilde, und die virtuose Programmvielfalt 
vor außergewöhnlichen Kulissen machen das 
Mandaujazz zu einem bewegten und bewegenden 
musikalischen Botschafter weit über unsere Region 
hinaus. Daher sind 25 Jahre Mandaujazz ein Grund 
zur Freude und natürlich zum Feiern! 
Das Mandaujazz lädt Sie herzlich ein, an 16 
Festivaltagen Ensembels aus aller Welt in Städten 
und Dörfern entlang der Mandau zu erleben!

Tutto Bene 

Steffen Tempel & Martin Musílek 

Ermäßigter Eintrittspreis:  Schüler, Studenten, 
Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, 
Schwerbeschädigte und Empfänger von ALG II bei Vorlage 
eines gültigen Nachweises. Tschechische Staatsbürger zahlen 
für Konzerte in Deutschland generell ermäßigten Eintritt. 

Rabatsystem 1.2.3. FREI: Dauergästen empfehlen wir 
das 1-2-3-frei-Rabattsystem. Dafür können sie bei 
Mehrfachbesuchen das vierte Konzert kostenfrei genießen. 
Sie erhalten die Stempelkarte an der Abendkasse. Die 
Karte ist nicht übertragbar und mit Name und Anschrift zu 
versehen.

Kulturnacht: Kinder und Jugendliche mit Schülerausweis 
an allgemeinbildenden Schulen Eintritt frei

Pandemie Covid-19: Wir halten Sie auf unserer 
Homepage über aktuell notwendigen Maßnahmen und 
Beschränkungen auf dem Laufenden. Bitte informieren Sie 
sich rechtzeitig vor Ihrem Besuch über www.mandaujazz.de.
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Vážení milovníci festivalu,
letos slavíme kulatiny! Je tomu již 25 let, co festi-
val Mandava Jazz šíří v našem kulturním prostoru 
svůj hudební šarm a vysokou uměleckou úroveň. 
Mandava Jazz ale není pouhým hudebním festi-
valem. Pro svůj přeshraniční charakter, pro důraz 
na propojení venkovských oblastí a na širokou 
programovou škálu, se z něj již dávno stal hudební 
ambasador šířící dobré zprávy za hranice našeho 
regionu. To je důvodem k radosti a k oslavě! 
Srdečně Vás zveme, abyste s námi prožili letošní 
ročník festivalu podél toku Mandavy, a to po celé 
tři týdny. Jak řeka Mandava, tak i hudba poteče 
skrze hranice, a to všemi směry, ze Saska do Čech, 
z Čech do Saska. Na této plavbě nás doprovodí 
16 hudebních souborů z celého světa, aby do na-
šich měst a vesnic přeneslo radost. 

Užijte si festival na plno!

Martin Musílek & Steffen Tempel

Editorial

informace

Snížené vstupné: nžáci ZŠ, studenti, dobrovolníci, těžce 
zdravotně postižení a ZTP 2. stupně po předložení 
platného průkazu. Čeští posluchači platí snížené vstupné 
na všech koncertech v Německu.

Slevový systém „Čtvrtá vstupenka zdarma“: Pro stálé 
posluchače doporučujeme náš systém čtvrté vstupenky 
zdarma. V pokladně na jakémkoliv koncertu obdržíte 
kartičku na razítka, kterou vyplníte svým jménem 
a adresou. Za každý koncert obdržíte razítko a máte každý 
čtvrtý koncert zdarma! Pozor: karta je nepřenosná. 

Kulturní noc: Kulturní noc 10. října v Žitavě: Děti 
a studentská mládež má vstup zdarma.

Pandemie Covid-19: Na naší domovské stránce 
www.mandavajazz.cz Vás budeme informovat o aktuálních 
opatřeních a případných omezeních během koncertů.
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Uschi Brüning &
Lukas Natschinski  (D)  
(Autobiografie | Jazz | Soul) 

Kretscham Niederoderwitz | 19:30 
Straße der Republik 70, Oderwitz (D)

Uschi Brünings Autobiografie „So wie ich“ ist eine au-

ßergewöhnliche Reise in die ehemalige DDR und ihre 

Musikszene – und eine Liebeserklärung an den Mann 

ihres Lebens, Ernst-Ludwig Petrowsky. Vor allem 

aber gibt das Buch Einblick in das ebenso bewegte 

wie bewegende Leben dieser hinreißenden Jazzsän-

gerin und Musikikone. Auf Ihrer Lesereise wird Uschi 

Brüning unterstützt von dem aufstrebenden Pianis-

ten Lukas Natschinski. Denn ohne Gesang lässt das 

Publikum eine Uschi Brüning nicht von der Bühne! 

Autobiografie německé umělkyně Uschi Brüning 

„Like Me“ představuje jednak výjimečný výlet do 

bývalé NDR a jeho hudební scény, a zároveň i vyznání 

lásky k muži jejího života. Kniha poskytuje nahlédnutí 

do života této jazzové zpěvačky a hudební ikony, jež 

ovlivnila a ovlivňuje řadu posluchačů i dalších hudební-

ků. Během pořadu ji hudebně podpoří vynikající kolega, 

klavírista Luke Natschinski, neboť bez pěveckého vy-

stoupení by ji jistě publikum nenechalo odejít z pódia!

Čtený text v Němčině.

Abendkasse / na místě: 18 €
Vorverkauf/ předprodej: 14 €   # 2–8
www.uschibruening.info

Musikalische 
Lesung / 

Hudební čtení02.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Crossover Quartet (CZ) 
(Modern Jazz) 

Caffé Stodola | 19:30 
Palackého 206/2, Rumburk (CZ)

Das Crossover Quartet, unter der Leitung von Marek 

Novotný, verbindet die Prinzipien von Kammerklassik 

und Jazzmusik. Ihr Repertoire bewegt sich auf dem 

bewährten Grundriss eines Klaviertrios (begleitet 

von Cello und Violine), das durch Josefína Čermá-

kovás wunderschöner Stimme noch bereichert 

ist. Čermáková fährt ein originelles Konzept des 

klassischen Konzertliedes, das mit starken vokalen 

Arrangements aller Musizierenden kombiniert ist.

Projekt Crossover Quartet vychází z autorské tvorby 

Marka Novotného, který osobitým způsobem propo-

juje principy komorní vážné a jazzové hudby. Kromě 

něho působí v kapele zpěvačka Josefina Čermáková, 

cellistka Judita Škodová a houslista Tomáš Bačovský. 

Repertoár se pohybuje na půdorysu klavírního tria 

obohacený o překrásný hlas Josefíny Čermákové, je-

jichž spojením vzniká originální koncept koncertní písně 

s výrazným prvkem vokálních aranží.

Abendkasse / na místě: 150 Kč
Vorverkauf/ předprodej: 150 Kč  # 11–17
www.marek-novotny.com/projekty/crossover-quartet 

03.
OKTOBER

ŘÍJEN
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Nina‘s Rusty Horns (D) 
(Dixieland | New Orleans | Swing)

Ev.-Luth. Kirche | 16:00 
Am Kirchberg 1, Hainewalde (D)

04.
OKTOBER

ŘÍJEN

Nina‘s Rusty Horns hauchen längst in Vergessenheit 

geglaubtem New Orleans-Jazz der 20er Jahre neu-

es Leben ein. Der frische Sound der rostigen Hörner 

ist inspiriert von ehrwürdigen Blues-Ladys, wie Bes-

sie Smith, Georgia White oder Memphis Minnie. Die 

Stimme von Nina Lentföhr ist dabei direkt und origi-

nell, mit einem bluesigen Timbre und geschmackvoll 

platzierten Schnörkeln. Und wenn sich hin und wie-

der ein antiquierter Schlager ins Programm verirrt, 

fühlt er sich darin gleichwohl wie zu Hause.

Nina‘s Rusty Horns oživuje zapomenutý neworleán-

ský jazz dvacátých let minulého století. Do rezavých 

rohů vhání čerstvý zvuk a hudební inspirací jim jsou 

bluesové divy jako Bessie Smith, Georgia White nebo 

Memphis Minnie. Hlas zpěvačky Niny Lentföhrové zní 

rázně a zároveň velmi originálně, má příjemné blueso-

vé zabarvení s čarokrásnými kudrlinkami. Když se do 

programu koncertu náhodou vloudí nějaký starý šlágr, 

cítí se tu jako doma.

Abendkasse / na místě: 16 €
Vorverkauf/ předprodej: 13 €   # 2, 3, 4, 5, 9
www.ninasrustyhorns.de 



9

Paul Batto Jr. (SLO) 
(Blues | Gospel)

Webschule | 19:30 
Waltersdorfer Straße 75, Großschönau (D)

06.
OKTOBER

ŘÍJEN

Seit über 20 Jahren tourt der Weltenbummler 

Paul Batto Jr. quer durch Europa, beeinflusst von 

Musikgiganten wie John Lee Hooker, Frank Sinatra 

und Mahalia Jackson. Und doch hat seine Musik 

einen ganz eigenen Stil, verwurzelt im Jazz, Blues 

und Gospel. Erlebenswert ist nicht nur sein lyrisches 

Gitarrenspiel, sondern auch seine eigenwillig raue 

Bluesstimme. Mit einem ungezähmt kerbigen Timbre, 

à la David Clayton-Thomas, singt er vom Leben und 

Leiden – ganz in der Bluestradition.  

Už více než 20 let cestuje světoběžník Paul Batto Jr. 

po Evropě a šíří hudební poselství inspirované takový-

mi giganty jako John Lee Hooker, Frank Sinatra nebo 

Mahalia Jackson. I přes tyto vzory má jeho hudba 

svůj vlastní styl, zakořeněný v jazzu, blues a evangeliu. 

Posluchači s nadšením oceňují jeho lyricky zabarvenou 

kytaru a jeho naléhavý charismatický a drsný bluesový 

hlas. Písně o životě a utrpení přednáší s nezkrotnou 

silou, jak tomu v bluesové tradici má být. 

Abendkasse / na místě: 12 €
Vorverkauf/ předprodej: 10 €   # 2, 3, 4, 5, 9
www.batto.org 
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Between the Lines (CZ)
(Modern Jazz)

Zámek Šluknov | 19:30 
Zámecká 642, 407 77 Šluknov (CZ)

08.
OKTOBER

ŘÍJEN

Beim Kammerjazzprojekt Between The Lines, das 

einzigartige Brücken zu zeitgenössischer Musik, 

Improvisation und World Music schlägt, treffen drei 

führende Persönlichkeiten der gegenwärtigen Jazz-

szene Tschechiens aufeinander. Das Trio gastierte 

bereits auf internationalen Festivals, wie dem Bo-

hemia Jazz Fest. Ihr gleichnamiges Album würdigte 

Musikpublizist Milan Tesař 2014 unter den 14 besten 

Alben aller Genres; zudem wurde es für den Anděl 

2015 in der Kategorie Jazz and Blues nominiert.  

V roce 2014 se zrodil ojedinělý komorní jazzový projekt 

Between The Lines, za jejímž vznikem stojí trojice 

osobností současného jazzu s přesahy do vážné hudby, 

improvizace a world music. V roce 2015 získalo trio 

nominaci na cenu Anděl v kategorii Jazz a Blues za stej-

nojmenné album. Odborná hudební kritika zařadila toto 

album mezi 5 nejlepších alb za rok 2014. I po několika 

letech tento projekt stále uchvacuje posluchače svou 

hudební propracovaností a invencí.

Abendkasse / na místě: 200 Kč
Vorverkauf / předprodej 200 Kč      # 11–17
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„Verwandlungen“ Anne Swoboda 
& Marc Winkler (D) 
(Erzähltheater mit Jazz/ Divadlo a jazz)

Kulturfabrik MEDA | 19:30 
Hainewalder Str. 35, Mittelherwigsdorf (D)

09.
OKTOBER

ŘÍJEN

Unter dem Titel „Verwandlungen“ treffen virtuoses 

Gitarrenspiel und poetisches Erzähltheater mit Figuren 

und Objekten aufeinander. Ein Abend für Herz und 

Hirn, der sich vom „Es war einmal...“ bis zum „...und sie 

lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage“ spannt. 

Lassen Sie sich überraschen von einem Theater- und 

Konzerterlebnis der besonderen Art. Ein Abend für 

die Sinne, an dem Anne Swoboda und Marc Winkler 

das Publikum mit Wort, Bild und Musik ins Land der 

Fantasie führen.

Pod názvem „Proměny“ se skrývá spojení virtuózní ky-

tarové hry a básnického narativního divadla s postava-

mi a předměty. V proměnách se diváci ocitnou v ta-

jemném světě, který sahá od „Kdysi dávno ...“ do „... a žili 

šťastně až do smrti.“

Nechte se překvapit zvláštním divadelním a koncert-

ním zážitkem! Prožijete večer plný divů, kdy vás Anne 

Swoboda a Marc Winkler provedou skrze slova, obrázky 

a hudbu do země fantazie. 

Abendkasse / na místě: 14 €
Vorverkauf/ předprodej: 9 €   # 2, 3, 4, 5
www.anne-swoboda.de
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Filme auf Deutsch ohne Untertitel/ filmy v němčině bez titulků

Karl Valentin „Mögen hätte 
ich schon gewollt...“ 
(s/w-Kurzfilme)

Kronenkino | 19:37 
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D)

10.
OKTOBER

ŘÍJEN

Im Rahmen der 10. Zittauer Kulturnacht präsentiert die 

Hillersche Villa Kurzfilme vom Zittauer Original Karl Valentin. 

Halt, Stopp – Karl Valentin ist Zittauer? Nun nicht ganz, seine 

Mutter war es. Und wir möchten fortan Zittau ins „Valentinsche“ 

Gedächtnis rufen, gemeinsam mit dem Karl Valentin Musäum 

München und dem Valentin-Verein „Saubande“. Der Kurzfil-

mabend gibt hierfür den Auftakt. Freuen sie sich auf hintersin-

nigen und quer gedachten Humor – von und mit Karl Valentin. 

Als besonderes Happening wird ein ausgewählter Filmbeitrag 

live vom Jazz-Trio Lammel Lauer Bornstein vertont, das ab 

22.30 Uhr zum krönenden Abschluss der Kulturnacht mit hoher 

Piano-Trio-Kunst aufwartet.

Zur 10. Zittauer Kulturnacht öffnen eine Vielzahl Kultur- und 

Bildungseinrichtungen sowie Kirchen der Stadt Zittau ihre Türen 

und laden zu einer außergewöhnlichen Nacht voller Erlebnisse 

ein. Von 18 bis 23 Uhr können Sie einen Abendbummel durch die 

verschiedenen Einrichtungen unternehmen und dabei Musik-

stücken und Vorträgen lauschen, bei Führungen Wissenswertes 

lernen, Theaterstücke, Filmvorführungen und Ausstellungen 

anschauen und erlesene Leckereien probieren. Mit nur einem 

Eintritt erleben Sie die kulturelle Vielfalt der Stadt Zittau.

Abendkasse / na místě: 7 €
Vorverkauf / předprodej: 5 €                # 10
www.valentin-musaeum.de & www.saubande.com

© Karl Valentin MusäumMandau Jazz triff t 
Zittauer Kulturnacht /
Mandava Jazz ve spojení 
s Žitavskou kulturní nocí
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Lammel | Lauer | Bornstein (D)
 (Piano-Jazz)

Kronenkino | 22:30 
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D)

10.
OKTOBER

ŘÍJEN

Lammel Lauer Bornstein stehen für hohe Pia-

no-Trio-Kunst, die den internationalen Vergleich nicht 

zu scheuen braucht. Ihr Klang ist reizvoll, mit individu-

eller Ästhetik, gleichzeitig filigran und ausdrucksstark, 

aktuell und zeitlos. Mit aller Entschiedenheit loten die 

Musiker die Spannung zwischen lyrischen Balladen und 

kraftvollen Stücken aus. Die facettenreiche Musik von 

LLB schlägt eine Brücke zwischen Jazz und Klassik, 

mit kleinen Abzweigen Richtung Pop. Die individuellen 

Charaktere sind preisgekrönt, u.a. mit dem Europäi-

schen Nachwuchs-Jazzpreis Burghausen, dem Krokus 

Jazzpreis Jelenia Gora, dem Internationalen Jazzpreis 

Avignon und den AES Conventions in Paris.

Lammel Lauer Bornstein je synonymem pro umělecké 

klavírní trio, které se pohybuje kvalitativně na té nej-

vyšší mezinárodní úrovni. Může se chlubit atraktivním 

zvukem, jedinečnou, filigránskou a nadčasovou hudeb-

ní estetikou. Hudebníci při živém hraní s neutuchajícím 

zápalem zkoumají  napětí mezi lyrickými baladami 

a dravými skladbami. V rámci Žitavské kulturní noci se 

od 19:37 promítnou filmy Karla Valentina. 

Abendkasse/ na místě: 7 €
Vorverkauf / předprodej 5 € # 10
www.lammel-lauer-bornstein.de/ 

Mandau Jazz triff t 
Zittauer Kulturnacht /
Mandava Jazz ve spojení 
s Žitavskou kulturní nocí
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African Project 
(Jan Galega Brönnimann, Moussa Cissokho, Omri Hason) 

(CH | SN | IL) (World Jazz)

Městské divadlo Varnsdorf | 19:30 
Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf (CZ)

11.
OKTOBER

ŘÍJEN

Ihr Debüt-Album „Al nge taa“ wurde international 

von der Presse und vom Publikum gefeiert – un-

vergessen bleibt vielen ihr legendärer Auftritt beim 

22. Mandaujazz! Nun ist das interkulturelle Trio mit 

ihrem neuen Album „Dandoula Tala“ zurück. Die per-

lenden Klänge der „afrikanischen Stegharfe“, die 

warmen Töne der Bassklarinette und orientalische 

Percussions sowie der reiche Fundus an Ideen, 

Melodien und Rhythmen machen die Musik zu einem 

unvergesslichen Hörabenteuer.

Mezinárodní trio dokáže originálním způsobem hu-

debního vyjádření navodit atmosféru plnou jemného 

napětí. Cestu k tomu hledá skrze spojení tradiční 

a současné hudby z Evropy, Afriky a dálného východu. 

Perlivé zvuky kory (nazývané někdy „africká harfa“) 

doprovází hřejivé tóny basklarinetu a rytmy orientál-

ních bicích nástrojů. Posluchač si tak vychutná líbezné 

a lehce houpavé písně Afriky.

Abendkasse / na místě: 200 Kč
Vorverkauf / předprodej 200 Kč               # 11–17
www.jangalegabroennimann.ch  
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Agnieszka Twardoch Quartet 
(PL/ CZ/ RUS) | (Standard | Jazzpop | Romantic)

Na Kopečku | 19:00 
Krásnolipská 540/22, Rumburk (CZ)

14.
OKTOBER

ŘÍJEN

Sanfte romantische Kompositionen und Jazzstan-

dards machen dieses international aufgestellte 

Jazz-Ensemble zu einem echten musikalischen Ver-

gnügen. Agnieszka verwendet für ihre Kompositionen 

Elemente aus Jazz, Blues, Jazz Pop und der polnischen 

Avantgarde-Szene der 60er bis 90er Jahre. So zeigt 

sich ein starker bluesiger Akzent mit einem Hauch sla-

wischer Melancholie. Ihre Texte sind inspiriert von der 

polnischen Poesie des 20. Jh. und ihren persönlichen 

Erfahrungen.

Něžné romantické skladby i jazzové standardy dokáže 

proměnit toto mezinárodní uskupení v opravdovou 

hudební slast. Autorkou většiny skladeb je zpěvačka 

Agnieszka Twardoch, jejíž podmanivý hlas si Vás už od 

první písně omotá kolem prstu. Ke své tvorbě využívá 

prvky jazzu, blues, jazzpopu a polské avantgardy 60.–

90. let. V její hudbě uslyšíte silnou bluesovou melodiku 

se slovanskou melancholičností, v textech pak  odraz 

poezie 20. století a osobních prožitků.

Abendkasse/ na místě: 150 Kč
Vorverkauf / předprodej:  150 Kč       # 11–17
facebook.com / Aga-Twardoch-Quartet
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Iris nejde s Davem (CZ) 
(Šanson/ Chanson)

Pijánofka | 19:00 
Boženy Němcové, Varnsdorf (CZ)

15.
OKTOBER

ŘÍJEN

Die Schauspielerin und Sängerin Iris Kristeková und 

der Pianist David „Dave“ Hlaváč bilden zusammen 

das perfekte musikalische Paar. Sie fesselt mit ihrem 

tief verschleierten, rauchigen Alt und einer star-

ken Interpretationslinie. Er ist zutiefst versunken im 

Spiel und seinen sich daraus spontan entfesselnden 

Bewegungen. Ihre eigenen Kompositionen dringen in 

das Repertoire ein und verbinden sich mit Jazzklas-

sikern, Chansons und Musical-Evergreens.

Herečka a zpěvačka Iris Kristeková a její pianista David 

“Dave” Hlaváč tvoří dokonalý hudební pár. Ona přita-

huje svým hlubokým zastřeným “barovým” altem a sil-

nou interpretační linkou. On hlubokým zanícením pro 

svou hru a spontání fyzickou aktivitou z ní plynoucí. Do 

jejich repertoáru, plném cover verzí jazzových klasik, 

šansonů a nejlepších špeků z muzikálů, prosakují jejich 

vlastní autorské skladby, které vytváří další zajímavý 

rozměr jejich nezapomenutelným vystoupením.

Abendkasse / na místě: 150 Kč
Vorverkauf / předprodej: 150 Kč               # 11–17
www.facebook.com/pg/irisnejdesdavem
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Marie Spaemann (AUT) 
(Soul | Pop I Jazz)

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

16.
OKTOBER

ŘÍJEN

Die außergewöhnliche Wiener Cellistin Marie Spae-

mann ist normalerweise als Solistin mit großen, 

internationalen Orchestern unterwegs. Zuletzt war 

sie mit Starkomponist Hans Zimmer auf Tournee 

und begeisterte jeden Abend mehr als 10.000 Fans. 

Derzeit ist sie auf Solo-Tournee mit ihrem Album 

„Gap“. Mit ihrer charakteristischen Stimme, ihrem 

Cello und der Loop-Station changiert sie zwischen 

Pop, Soul und Jazz. Dabei verpackt sie tiefgründige 

Texte in betörende Rhythmen und Melodien. 

Mimořádná vídeňská umělkyně Marie Spaemann 

představuje One-Woman-Band, kdy sama hraje na 

violoncello, loop-station a zpívá svým charakteristickým 

stylem jedinečné písně. Netradičním způsobem střídá 

klasiku, jazz, pop a soul, přechází plynule od Preludia 

Gaspara Cassada k hebrejské lidové písni, od arabské 

milostné poezie k 2. violoncellovému koncertu Johanna 

Sebastiana Bacha, až k jejím vlastním písním. Aktuálně 

představuje své debutové album „Gap“.

Abendkasse/ na místě: 18 €
Vorverkauf / předprodej: 14 € # 2, 3, 4, 5
www.mariespaemann.com 
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Tubarovka (D) 
(Brass | Ragtime | Blues)

Pivovar Kocour | 19:30 
Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf

17.
OKTOBER

ŘÍJEN

Tubarovka spielen untraditionelle Blasmusik für 

Jung und Alt. Das 6-köpfige Brassensemble um die 

charismatische Sängerin Sina Bachmann kennt sich 

aus der angesagten Dresdner Szene und spielt eine 

ungenierte Mischung aus Ragtime, Jazz und Blues 

des frühen 20. Jahrhunderts. Gesetzt wird dabei auf 

klassisch bewährte Instrumente und ein erprobtes 

Getränk – heraus kommt Tubarovka in bester Quali-

tät, naturbelassen und ohne Zusatzstoffe.

Tubarovka hraje netradiční dechovou hudbu pro 

mladé i staré. 6členný dechový orchestr, soustředěný 

kolem charismatické zpěvačky Siny Bachmann a pa-

třící k módní drážďanské scéně, hraje nezaměnitelný 

mix ragtime, jazzu a blues z počátku 20. století. Důraz 

klade na klasicky osvědčené nástroje a osvědčený 

nápoj - výsledkem je Tubarovka té nejvyšší kvality, 

přírodní a bez přísad. 

Abendkasse / na místě: 200 Kč
Vorverkauf / předprodej: 200 Kč               # 11–17
www.tubarovka.com 

Doppel-
konzert

Dvojkoncert
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17.
OKTOBER

ŘÍJEN

Fanfán Tulipán (CZ) 
(Jazz | Funk | Chanson)

Pivovar Kocour | 19:30 
Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf

Fanfán Tulipán sind seit 10 Jahren in der tschechischen 

Musikszene aktiv und beschreiben sich als eine Sym-

biose aus Jazz, Funk, Chanson und Filmmusik. Eliška 

Vidomus‘ Kompositionen stecken voller Fantasie und 

sind inspiriert von Ideen verschiedener Landschaften 

und Situationen, zu denen sie ihre eigenen „Soundt-

racks“ kreiert. Auf ihrem letzten Album Genius of the 

Night, das Mysterium und Raffinesse ausstrahlt, ist das 

nicht anders.

Fanfán Tulipán se na české hudební scéně pohybuje již 

10 let a svou tvorbu sama kapela označuje jako sym-

biózu jazzu, funku, šansonu a filmové hudby. Autorka 

skladeb, Eliška Vidomus, ráda pracuje s obrazotvor-

ností, nechává se vést představami různých krajin nebo 

situací, ke kterým vytváří vlastní „soundtracky“. Nejinak 

je tomu i na posledním albu Genius noci, ze kterého čiší 

tajuplnost a rafinovanost. Přijďte se o tom přesvědčit 

na koncert do pivovaru Kocour!

Doppel-
konzert

Dvojkoncert
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„Aus dem Nähkästchen 
geplaudert“ Anne Swoboda 
& Marc Winkler (D) 
(Märchen und Jazz/ Pohádka a jazz)

Hillersche Villa | 16:00 
Klieneberger Platz 1, Zittau (D)

18.
OKTOBER

ŘÍJEN

Märchen frei erzählt – nicht nur für Kinder!

In einem alten Nähkästchen finden sich Dinge, die 

auf Geschichtenspuren führen: die alte Häkelna-

del wird zur Angel und zieht einen verwunschenen 

Prinzen an Land, ein Huhn träumt davon, die Welt 

zu retten und die kleine Glücksmühle erfüllt fast alle 

Wünsche! Worte, Klänge, Bilder und Figuren nehmen 

die Zuhörer mit ins Land der Fantasie. Ein Erzählthe-

ater mit Puppen und Objekten für Groß und Klein, 

stimmungsvoll begleitet von jazzigen Klängen.

Ve staré krabici na šití jsou věci, které vedou ke stopám 

dobrodružného příběhu: starý háček na háčkování se 

stává rybářským prutem a táhne očarovaného prince 

na břeh, slepička sní o záchraně světa a mlýnek štěstí 

splní téměř všechna přání! Slova, zvuky, obrázky a po-

stavy provedou posluchače do země jazyka a předsta-

vivosti. Narativní divadlo s panenkami a předměty pro 

mladé i staré, a to za doprovodu jazzové hudby.

Abendkasse / na místě: 13 €
Vorverkauf / předprodej: 9 €               # 2,3,4,5
www.anne-swoboda.de/puppenspiel/... 

MJ
für Kinder/

pro děti

Spieldauer / délka 45 min, ab 4 Jahren/ pro děti od 4 let
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hudební putování

LAVENDER MIST

WABI EXPERIENCE
Jan Janecký | ambient electronic music |

Federsel & Tarnovski | experimental electronic music |

30. 10. 2020 | 20.00
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Kulturfabrik MEDA  
Hainewalder Str. 35, Mittelherwigsdorf (D)

18.
OKTOBER

ŘÍJEN

Die Musik des Bal Folk ist vielfältig, verspielt und voller 

Energie. Vor allem ist sie jedoch eines: Musik zum 

Tanzen. Unter dem Franzosen Rémi Geffroy finden 

zwei Workshops zu den wichtigsten Tänzen des Bal 

Folk statt (Schottisch, Walzer, Mazurka | Rondeau und 

Bourrée). Es geht nicht darum, möglichst gut zu sein, 

sondern möglichst viel Spaß zu haben. Ein Konzept, 

das Generationen verbindet. Das Gelernte kann noch 

am selben Tag beim anschließenden Konzert erprobt 

werden. 

Hudba balfolku hýří rozmanitostí, hravostí, energič-

ností, a co je důležité, je určena k tanci. Pod vedením 

francouzského hudebníka Rémi Geffroye se konají dva 

taneční workshopy tanečních stylů řazených do bal-

folku: šotyš, valčík, mazurka, rondeau, bourrée. Nejde 

o to, abyste byli skvělí tanečníci, ale abyste si co nejvíce 

užili zábavy. Workshop je určen pro všechny generace, 

a vše, co se zde naučíte, můžete pak v ten samý den 

vyzkoušet během večerního koncertu. 

Bal Folk-Tanzworkshop 
(Rémi Geffroy) (F) 

info: www.kulturfabrik-meda.de 
www.remigeffroy.com

Tanz-
Workshop/ 

taneční
workshop



23

Kulturfabrik MEDA | 19:30 
Hainewalder Str. 35, Mittelherwigsdorf (D)

18.
OKTOBER

ŘÍJEN

Ein wenig Melancholie, eine gute Dosis Rhythmus und 

Energie, die entfesselt! Das ist das Rezept der neuen 

Balfolk-Musik des Rémi Geffroy Trios. Schon früh von 

traditioneller Musik, Jazz und Pop fasziniert, schuf 

Rémi Geffroy mit seinem Lieblingsinstrument, dem 

diatonischen Akkordeon, seinen unverkennbaren Stil. 

Seine Eigenkompositionen verbinden Modernität mit 

Tradition und faszinieren durch ihre Kreativität, Fülle 

und Originalität. 

Smíchejte trochu melancholie s dostatečnou dávkou 

uvolňujícího rytmu a energie. To je recept k vytvoření 

nového balkánského folku od tria Rémi Geffroye. Rémi 

Geffroy, fascinovaný ranou tradiční hudbou, jazzem 

a popem, vytvořil svůj nezaměnitelný styl pomocí oblí-

beného nástroje, diatonického akordeonu. Jeho vlastní 

kompozice, které kombinují modernost s tradicí, fascinují 

svou kreativitou, bohatostí a originalitou.

Rémi Geffroy Trio (F) 
(Balfolk |Jazz | Pop)

Abendkasse / na místě: 14 €
Vorverkauf / předprodej: 10 €               # 2, 3, 4, 5
www.remigeffroy.com
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Bee Bakare Trio (UK) 
(Soul | Pop)

Pivovar Kocour | 19:30 
Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf (CZ)

22.
OKTOBER

ŘÍJEN

Bee Bakare, die britische Singer-Songwriterin mit 

nigerianischen Wurzeln, versteht es, ihr Publikum mit 

akustischen Mitteln zu begeistern. Die reich geform-

ten Vocals, eingängige Texte und ihr sprudelndes 

musikalisches Können zeichnen diese junge Pop- 

und Soul-Künstlerin aus (Cultural Highlights 2016, 

Huffington Post). Ihre musikalischen Vorbilder sind 

Lauryn Hill, Tracy Chapman und Whitney Houston. 

Mit Strange Things veröffentlichte sie 2019 ein meis-

terhaft-exzellentes Album.

Britská zpěvačka a písničkářka Bee Bakare, narozená 

v Nigérii a v současnosti působící v Londýně, začala 

hrát v malém klubu Soho, kde bylo publikum jejím pro-

jevem ihned naprosto uneseno. Její bohatě tvarované 

vokály, chytlavé texty a barvitá muzikálnost si okamžitě 

získala přízeň publika. – Kulturní událost roku 2016! 

(Huffington Post). Hudebními vzory jí jsou Lauryn Hill, 

Tracy Chapman nebo Whitney Houston. V roce 2019 

vydala vynikající album „Strange Things“.

Abendkasse / na místě: 200 Kč
Vorverkauf / předprodej: 200 Kč               # 11–17
www.beebakare.com 
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Carmen Souza and the 
Silver Messengers (CV | PT | GB) 
(World Jazz | Blues| Soul)

Gerhart-Hauptmann-Theater | 19:30 
Theaterring 12, Zittau

23.
OKTOBER

ŘÍJEN

Die preisgekrönte, charismatische Sängerin Carmen 

Souza, oft auch als „kapverdische Ella Fitzgerald“ 

bezeichnet, zählt zu den vielseitigsten Protagonistin-

nen des World Jazz. Ihr aktuelles Programm ist eine 

kunstfertige Hommage an den Pianisten Horace Silver. 

Souzas Musik ist beeinflusst vom Puls ihrer westafrika-

nischen Wurzeln, der Melancholie des portugiesischen 

Fado, brasilianischer Folklore sowie Blues und Soul 

– alles Genres, in denen sie sich mit Leichtigkeit und 

Anmut bewegt.  

Cenami ověnčená, charismatická zpěvačka Carmen 

Souza, často označovaná za „kapverdskou Ellu Fitzge-

rald“, patří mezi nejvšestrannější protagonisty světo-

vého jazzu. V její hudbě cítíme silný vliv rodné západní 

Afriky, melancholii portugalského Fada, brazilského 

folklóru, ale i blues a soulu, tedy všech žánrů, ve kterých 

se pohybuje s naprostou lehkostí a půvabem. Její sou-

časný program je uměleckou poklonou pianistce Horace 

Silverové.

Abendkasse / na místě: 27 €
Vorverkauf / předprodej: 23 €               # 1
www.carmensouza.com 
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