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Vážené jazzové publikum,

těšte se na další ročník festivalu Mandava Jazz, 
který od 3. září do 23.října 2022 přiláká ná-
vštěvníky z měst a obcí celého Pomandaví, od 
Rumburku přes Varnsdorf, Žitavu, až po Sienia-
wku.

Mandava Jazz lze přirovnat k rozkvetlé 
experimentální louce, na které se mísí květy  
jazzové hudby, fi lmu, tance a divadla.  Letošní 
ročník festivalu se také ve větší míře zaměřuje 
na současnou tvorbu jazzových hudebnic, mezi 
které patří Leléka, Bára Zmeková, Arta Jēkab-
sone, Lauren Henderson, Dorota Barová nebo 
Lisa Bassange.

Těšte se na prvotřídní festival Mandava Jazz, 
který je majákem pro otevřené uši, tančící nohy 
a bdělou mysl!

Martin Musílek & Steffen Tempel

Editorial

informace

Editorial

Informationen 

Wertes Jazzpublikum,

freuen Sie sich auf das 27. Mandaujazz, das vom 
3.9. bis 23.10.2022 Menschen aus Stadt und Land 
entlang der Mandau – von Rumburk über Zittau 
bis nach Sieniawka – in seinen Bann zieht. 

Das Festival versteht sich als blühende Experi-
mentierwiese, auf der die Grenzen zwischen Jazz-
musik, Film, Tanz und Theater fl ießend ineinander 
übergehen. Mit attraktiven Jazzangeboten spricht 
das Mandaujazz gezielt Kinder an, um mit spiele-
rischen Mitteln an Jazzmusik als Erlebnis für die 
gesamte Familie heranzuführen. Das diesjährige 
Festival wartet zudem mit dem Schwerpunkt 
„Frauen im Jazz“ auf und wirft einen Blick auf 
die vielfältigen Werke zeitgenössischer Jazzmu-
sikerinnen, darunter u.a. Leléka, Arta Jēkabsone, 
Lauren Henderson und Lisa Bassenge.

Freuen Sie sich auf ein Mandaujazz der Ext-
raklasse, das ein Leuchtfeuer für off ene Ohren, 
tanzende Füße und einen wachen Geist ist.

Steffen Tempel & Martin Musílek 

Ermäßigter Eintrittspreis:  Schüler*innen, Student*innen, 
Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, 
Schwerbeschädigte und Empfänger*innen von ALG II 
bei Vorlage eines gültigen Nachweises. Tschechische 
und polnische Staatsbürger*innen zahlen für Konzerte 
in Deutschland ermäßigten Eintritt. (Gilt nur an der 
Abendkasse)

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.

Snížené vstupné: Školáci, studenti, stážisté a těžce 
zdravotně postižené osoby s předložením platného 
průkazu totožnosti. Čeští a polští občané platí snížené 
vstupné na koncerty v Německu. (Pouze u pokladny)

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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Tubarovka (D)  
(Jazz | Ragtime | Blues) 

Markt | 14:00 
Zittau (D) 

Šestičlenný dechový ansámbl soustředěný kolem cha-
rismatické zpěvačky Siny Bachmann hraje neotřelou 
směs ragtime, jazzu a blues z počátku 20. století. Ka-
pela vsází jak na osvědčené nástroje, tak i na osvědčený 
nápoj. Výsledkem je pak Tubarovka té nejlepší kvality, 
přírodní a bez přísad.

Das 6-köpfi ge Brassensemble um die charismati-
sche Sängerin Sina Bachmann spielt eine ungenier-
te 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 Qualität, naturbe-
lassen und ohne Zusatzstoff e.

Od 16 hodin začíná zábava a hry pro celou rodinu s pes-
trou směsicí společných aktivit, do kterých se mohou 
zapojit všichni účastníci. V 17:00 vystoupí duo ICH DWO-
JE s příjemnými  autorskými skladbami a také aranžemi 
jazzových standardů. V 18:00 hodin vystoupí drážďan-
ská kapela Tubarovka s divokou směsí ragtime, jazzu 
a blues počátku 20. století. Nebudou chybět ani regi-
onální speciality, které vám připraví tým 3***Brunch 
a ženy ze Sieniawky.

Ab 16 Uhr gibt es Spiel und Spaß für die ganze Familie 
mit einer Vielzahl bunter Mitmachangebote und Fa-
milienjoga. 17 Uhr  gastiert das Duo ICH DWOJE mit 
leidenschaftlichen Eigenkompositionen und Arran-
gements verschiedener Jazzstandards. 18 Uhr gibt 
die Dresdner Band Tubarovka eine naturbelassene 
Mischung aus Ragtime, Jazz und Blues des frühen 
20. Jh. zum Besten. Für das leibliche Wohl mit regio-
nalen Spezialitäten sorgen das Team vom 3***Brunch 
zusammen mit den Landfrauen aus Sieniawka.

Na místě / Abendkasse: Vstupné zdarma / Eintritt frei
www.tubarovka.com

Na místě / Abendkasse: Vstupné zdarma / Eintritt frei
www.tubarovka.com

03. ICH DWOJE (PL), 
Tubarovka (D), 3***Picknick 
(Standards, Jazz | Ragtime | Blues)

Zielone Wiosła | 16:00 
Jerzego Popiełuszki 9, Sieniewka (PL)

03.
ZÁŘÍ 

SEPTEMBER
ZÁŘÍ 

SEPTEMBER

Sina Bachmann: Gesang
Florian Bublys: Schlagzeug
Jakob Ebermann: Helikontuba
Jan Hoyer: Klarinette
Jeremias Novanhana: Posaune
Andreas Rudolf: Banjo
Björn Kadenbach: Trompete

Doppel-
konzert

Dvojkoncert Jazz piknik
JazzPicknick
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Tim Schreiber (D) spielt 
„Sechse kommen durch die ganze Welt“ 
(Pantomime | mit Musik von Peter Andreas) 
Kronenkino | 10:00 
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D)  

To je ale nespravedlnost! Voják Sebastian Spinnig sloužil 
králi tři roky ve válce. A teď? Dostane jenom tři směšné 
groše. Spinnig je rozhodnutý vzít si vše, co mu král dluží. 
Na své hrdinské cestě se setkává s těmi nejúžasnějšími 
kamarády, s nimiž může dělat ty nejfantastičtější věci: 
s velkou silou, přesností, silným větrem, hbitou no-
hou a velkou drzostí. Na motivy bratří Grimmů, délka: 
50 min. Od 6 let, v němčině.

Ungerecht! Drei Jahre hat der Soldat Sebastian Spin-
nig dem König im Krieg gedient. Und nun? Drei lächer-
liche Groschen bekommt er hingeworfen. Spinnig ist 
fest entschlossen, dass er dem König wegnehmen 
kann, was dieser ihm schuldet. Bei seiner Heldenrei-
se triff t der Soldat auf die wundersamsten Gesellen. 
Mit tüchtig Kraft, Treff sicherheit, ‘ner Menge Wind, 
einem fl inken Fuß und viel Unverfrorenheit sind die 
phantastischsten Dinge möglich. Mit nur sechs Tönen 
hat der Komponist, Peter Andreas eine Hymne für Mut 
und Zusammenhalt kreiert. Nach den Brüdern Grimm, 
Dauer: 50 min, ab 6 Jahre in Deutsch.

Newyorčanka Lauren Henderson okouzluje publikum 
svým šarmem a jedinečnou interpretací latinskoame-
rické hudby a R&B. O jemnosti a síle jejího hlasu se 
například  New York Times vyjádřil slovy „někde mezi 
pohodlným šepotem a přesvědčivou proklamací“. Její 
album „Alma Oscura“ z roku 2019 ji katapultovalo do 
popředí světové jazzové scény. Na současném evrop-
ském turné ji doprovází trio Waltera Fischbachera. Vý-
sledkem je vyvážená kombinace okouzlujícího zpěvu 
a virtuózní klavírní hry.

Die New Yorkerin Lauren Henderson verzaubert mit 
ihrem Flair aus Latin Music und R&B. Die Zartheit ih-
rer Stimme grenzt an ein Flüstern, durchzogen von 
der Kraft einer selbstbewussten Sängerin, die genau 
weiß, wer sie ist. Ihr jüngstes Album „Alma Oscura“ 
katapultierte Henderson an die Spitze der internatio-
nalen Jazzszene. Jetzt tourt Henderson mit dem Wal-
ter Fischbacher Trio durch Europa – eine gelungene 
Kombination aus bezauberndem Gesang und virtuo-
sem Klavierspiel.

Na místě / Abendkasse: 6 €
Předprodej / Vorverkauf: 7 €  # 1, 3, 4
www.schreiberundpost.de

Na místě / Abendkasse: 200 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 200 Kč  # 2, 7-12
www.walterfi schbacher.com/lauren/indexmain.html

21. Lauren Henderson Quartet 
(USA/D/CZ) (Latin | R&B | Piano-Jazz)

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

22.
ZÁŘÍ 

SEPTEMBER
ZÁŘÍ 

SEPTEMBER
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ZOORD (HU)  
(Ethno | Folk) 

Fleischbänke | 19:00 
Reichenberger Straße 8, Zittau (D)  

Zoord založil v roce 2014 jeden z nejznámějších světo-
vých hráčů na brumle Áron Szilágyi. Trio hraje energic-
kou taneční hudbu, inspirovanou tradičními transylván-
skými melodiemi. Výjimečnost si vysloužila virtuózní 
hrou na brumle, hutnými folkovými bicími, citlivou hrou 
na housle a vynikajícími vokály. Zoord tvoří akustický 
svět zvuku, který bude znít povědomě i milovníkům 
etna či Goa Trance. Je to hudba pro tančící nohy, hlado-
vé duše a tlukoucí srdce!

Zoord wurde 2014 von einem der bekanntesten 
Maultrommelspieler der Welt, Áron Szilágyi, gegrün-
det. Das Trio spielt energiegeladene Tanzmusik, ins-
piriert von traditionellen siebenbürgischen Melodien, 
mit virtuosem Maultrommelspiel, schweren Volks-
trommeln und emotionaler Geige und Gesang. Sie 
erschaff en eine vollakustische Klangwelt, die Liebha-
bern von Ethno und Organic Trance bekannt vorkom-
men dürfte. Musik für tanzende Füße, hungrige Seelen 
und schlagende Herzen! 

Na české hudební scéně se snad nenajde zpěvák, kte-
rý by ovládal tolik hudebních stylů jako Dan Bárta. Na 
výsluní vzešel díky zemitému rocku, pohybuje se v at-
mosférickém jazzu, ostrém funku, v blues, popu, účin-
kuje v muzikálech. Lze říci, že ve své hudební kariéře 
nic nevynechal. Jeho mimořádné pěvecké kvality mu 
pomohly i k získání 13 cen Anděl pro nejlepšího zpěváka. 
Se svou kapelou Illustratosphere tvoří inteligentní jazz
-pop již více než dvacet let a ve Varnsdorfu se představí 
v rámci turné k poslednímu albu Kráska a zvířený prach.

Es gibt kaum einen Sänger in der tschechischen 
Musikszene, der in so vielen Stilen zuhause ist, wie 
Dan Bárta. Erdiger Rock, sphärischer Jazz, knackiger 
Funk, Blues, Pop, Musical – nichts hat der 52-Jährige 
in seiner Karriere ausgelassen. Seine außerordentli-
chen Gesangsqualitäten verhalfen ihm obendrein zu 
13  Anděl-Awards (dem tschechischen Grammy) als 
bester Sänger. Mit seiner Band Illustratosphere macht 
er seit vielen Jahren recht erfolgreich intelligenten 
Jazz-Pop.

Na místě / Abendkasse: Vstupné zdarma / Eintritt frei
https://zoord.net

Na místě / Abendkasse:500 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 450 Kč  # 2, 7-12
http://danbarta.cz/cz/index

02. Dan Bárta & Illustratosphere 
(CZ) (Jazz-Pop)

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

05.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN

Mandaujazz meets 
Interkulturelle Woche
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Zamajobe & Small Kingdom 
(JAR | USA) (Jazz-Pop | African | Gospel | Soul) 

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

Zamajobe Sithole je v současnosti jednou z nejslav-
nějších zpěvaček v jihoafrickém zábavním a kreativním 
průmyslu. Slávu si vydobyla svým jedinečným vokálním 
stylem a postupným prozkoumáváním téměř všech hu-
debních žánrů včetně jazzu a afropopu. Její skvělý hlas 
a úžasné instrumentální schopnosti ohromily během let 
miliony posluchačů, a to nejen v Jižní Africe, ale i na 
newyorské hudební scéně. Na evropském turné ji do-
provodí právě americká kapela z New Yorku, Small Kin-
gdom bubeníka Andyho Wintera.

Die südafrikanische Sängerin Zamajobe Sithole (oft 
einfach Zamajobe genannt) wurde als Top-10-Kandi-
datin in der zweiten Staff el des M-Net-Reality-Wett-
bewerbs Idols (2003) erstmals berühmt. Später 
startete sie eine erfolgreiche Solokarriere mit ihrem 
Debütalbum Ndawo Yami. 2005 wurde sie als „Best 
Newcomer“ mit dem South African Music Awards aus-
gezeichnet. Mit dem vier-köpfi gen Zamajobe African 
Project stößt sie auch international auf viel Beach-
tung.

Küspert & Kollegen hrají „dnešní jazz pro fi lmy z předvče-
rejška“! Těšte se na živý soundtrack ke čtyřem němým 
černobílým klasikám s komiky Laurelem a Hardym. Ka-
pela hraje ve složení Bastian Jütte na bicí, Dietmar Fuhr 
na kontrabas, Till Martin na saxofon a klarinet, a šéf 
a skladatel souboru Werner Küspert na kytaru.

„Küspert & Kollegen“ machen “Jazz von heute für Fil-
me von vorgestern”! Freuen Sie sich auf die Stumm-
fi lm-Live-Vertonung von vier schwarz-weiß Klassikern 
mit „Laural und Hardy“ – begleitet von Echo-Preisträ-
ger Bastian Jütte (Schlagzeug), Dietmar Fuhr (Kontra-
bassist von europäischen Rang), dem Gewinner des 
Bayerischen Kunstförderpreises Till Martin (Saxo-
phon, Klarinette) und natürlich dem Kopf und Kom-
ponist des Ensembles, Werner Küspert an der Gitarre. 

Na místě / Abendkasse: 250 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 250 Kč  # 2, 7-12
www.facebook.com/ZamajobeOffi  cial

Na místě / Abendkasse: 14 €
Předprodej / Vorverkauf: 12 €  # 1, 3, 4
www.wernerkuespert.de

07. Küspert & Kollegen (D) 
(Contemporary Jazz)

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

08.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN

Živý soundtrack 
k němému fi lmu
Stummfi lm-Live

-Vertonung
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Originální pražský 
synkopický orchestr (CZ) 
(Jazz | Blues | Swing | Dixie) 
Schloss Hainewalde | 16:00 
Kleine Seite 31, Hainewalde (D)  

Dobové nástroje, důmyslná aranžmá, autentický zvu-
kový i vizuální zážitek. Právě pro tyto kvality proslul 
Originální pražský synkopický orchestr po celém svě-
tě. Mnoha odborníky je považován za jeden ze stylově 
nejvěrnějších ansámblů svého druhu. Kořením každého 
koncertu je improvizace, a to nejen hudební, ale i mo-
derátorská. A to v podobě humorného a historicky za-
svěceného glosování uváděných skladeb. Orchestr tak 
snoubí kvalitu hudebního provedení s důkladnou zna-
lostí dobového kontextu, k němuž patří jak elegantní 
vystupování, tak i smysl pro jemný, inteligentní humor. 

Das Original Prague Syncopation Orchestra widmet 
sich als eines der führenden tschechischen Berufsor-
chester der authentischen Interpretation des frühen 
amerikanischen Jazz und Blues sowie der Tanzmusik 
der 1920er Jahre. Das legendäre Orchester im Stil der 
Goldenen Zwanziger wurde 1974 in Prag gegründet. 
Die Verwendung historischer Instrumente, originale 
Spieltechniken und raffi  nierte Arrangements macht 
das Zusammenspiel des bis zu 9-köpfi gen Orchesters 
zu einem stiltreuen Konzerterlebnis.

Chroustovi Panu Sumsemannovi chybí šestá nožička, 
kterou mu noční víla svými kouzly očarovala a odnesla 
až na Měsíc. Naštěstí mu ale pomohou dvě odvážné děti, 
Péťa a Anneliese, které se s ním vydají na dobrodružnou 
cestu. Recitátor a herec Stefan Kaminsky a vibrafonista 
Volker Heuken se svou čtyřčlennou skupinou dali této 
klasice německé literatury pro děti za pomoci svých 
vlastních skladeb zcela novou podobu. 
Délka: cca 60 minut, pohádka pro malé i velké, v němčině.

Dem Maikäfer Herr Sumsemann fehlt sein sechstes 
Beinchen, das von der Nachtfee auf den Mond gezau-
bert wurde. Zum Glück fi ndet er mit Peterchen und An-
neliese zwei mutige Kinder, die ihm auf seiner abenteu-
erlichen Reise helfen! Diesem Klassiker der deutschen 
Kinderliteratur haben der Sprecher und Schauspieler 
Stefan Kaminsky sowie der Vibraphonist Volker Heuken 
und seine vierköpfi ge Band mit eigenen Kompositionen 
ein neues Gewand verpasst. (ca. 60-minütiges Märchen 
für Jung und Alt auf Deutsch).

Na místě / Abendkasse: 14 €
Předprodej / Vorverkauf: 12 €  # 1, 3, 4
www.original-prague-syncopated-orchestra.com

Na místě / Abendkasse: 14 € / 11 € ermäßigt
Předprodej / Vorverkauf: 11 € / 9,20 € ermäßigt 
           # 1, 3, 4
www.volkerheuken.com

otevřené školní představení / off ene Schulvorstellung
(reservace /Reservierung: booking@hillerschevilla.de)

09. Raumpatrouille Sumsemann & 
Stefan Kaminsky: „Peterchens 
Mondfahrt“ (D) (Jazz | Storytelling)
09. 10. - 16:00 / 10. 10. - 10:00
Kronenkino | Äußere Weberstraße 17, Zittau (D) 

09.
+

10.OKTOBER
ŘÍJEN

Jazz pro děti

Jazz für KinderMandaujazz-Café
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JMO (Jan Galega Brö nnimann, 
Moussa Cissokho, Omri Hason) (CH | SN | IL)
(World Jazz | African | Oriental | Pop) 

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

Mezinárodní trio JMO dokáže originálním způsobem 
hudebního vyjádření navodit atmosféru plnou jemného 
napětí. Cestu k tomu hledá skrze spojení tradiční a sou-
časné hudby z Evropy, Afriky a dálného Východu. Perlivé 
zvuky kory (nazývané někdy „africká harfa“) doprová-
zí hřejivé tóny basklarinetu a rytmy orientálních bicích 
nástrojů. Posluchač si tak vychutná líbezné a  lehce 
houpavé písně Afriky.

Ein Trio, das die Grenzen zwischen traditionellen und 
modernen Klängen aus Afrika, Europa und dem Ori-
ent überschreitet... . Der perlend klare Klang der Kora 
(afrik. Stegharfe mit 22 Saiten) triff t auf die sonoren, 
rauchigen Töne der Bassklarinette und wird unter-
stützt von verschiedensten Perkussionsinstrumenten 
des Orients. JMO bestechen durch die Kunst des Ge-
schichtenerzählens, berückend-schöne Melodien und 
rhythmische Eleganz, woraus eine authentische, zeit-
genössische Kammermusik entspringt.

Bára Zmeková se ve svých písních pohybuje na pomezí 
jazzu, folku, klasické hudby a jemné elektroniky. Poslu-
chači označují její koncerty jako “soul trip” nebo “poe-
zii v hudbě”. Křehkost a naléhavost svých autorských 
textů odlehčuje humorem a nadhledem a hru na piáno 
střídá se syntezátory. Její barvité a různorodé písně lze 
jen těžko zaškatulkovat, svým hlasem je však propojuje 
tak, že vás unese, proletí se s vámi krajem a nakonec 
vás vrátí bezpečně zpátky. Na tomto koncertu se Bára 
představí v triu s Petrem Tichým (kontrabas, trombon) 
a Michalem Mihokem (akordeon).

Die Musik der Prager Singer-Songwriterin und Pianis-
tin Bára Zmeková ist eine Mischung aus Folk, Jazz und 
Klassik, gewürzt mit einem Hauch von Elektronik. Me-
lancholische Melodien und Harmonien spiegeln ihre 
tiefsinnigen, poetischen Texte wieder. Sie hat nicht 
nur zwei äußerst originelle Alben aufgenommen, son-
dern ist auch eine großartige Performerin auf der Büh-
ne, was sie 2019 beim Musik-Showcase „Czech Music 
Crossroads“ unter Beweis stellte, wo sie den Profi - 
und Publikumspreis abräumte.

Na místě / Abendkasse: 250 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 250 Kč  # 2, 7-12
https://jangalegabroennimann.ch/index.php/projects

Na místě / Abendkasse: 200 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 200 Kč  # 2, 7-12
https://barazmekova.cz

12. Bára Zmeková Trio (CZ) 
(Folk | Jazz | Classic | Electro)

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

13.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN
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Zeltkonzerte 
in der Manufaktur 

Seifhennersdorf

Neue Lausitzer Philharmonie 
& Katarzyna Myćka
SA 10.09.20222
ABBACOUSTICA 
Live & unplugged
SA 17.09.20223
Seven Up 
A cappella
SA 24.09.20224

Jan Josef Liefers 
& Band Radio Doria
SA 03.09.20221 AUSVERKAUFT

KARTEN IM VORVERKAUF BEI
Carl’s Musik-Café & Lotto Kaiser in Seifhennersdorf

Buchhandlung Fiedler & Co in Ebersbach-Neugersdorf
CD-Studio Markt 13 in Zittau

Geschäftsstellen der Sächsischen Zeitung in 
Zittau, Löbau, Görlitz und Bautzen
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Fainschmitz (AT | DE | IT)
(Gypsy Swing | Chanson | Jazz | Pop) 

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

Hudba k mazlení a divokému tanci. Devizou kapely jsou 
skrze megafon proklamované vícejazyčné texty, domi-
nantní kytara, hutná basa, divoké i jemné zvuky saxo-
fonu, trubky a klarinetu. Fainschmitz tvoří vlastní písně 
pohybující se hudebně mezi gypsy swingem, šansonem, 
jazzem, punkem a popem. Svou hravostí a neutuchající 
ironií si tito Rakušané vydobyli pověst nekonvenční pár-
ty kapely, která velmi zábavným a provokativním způ-
sobem nakopne každé publikum.

Musik zum Kuscheln und zum wilden Tanz. Mehrspra-
chige Texte aus dem Megaphon, treibende Gitarre, 
wuchtiger Bass, wilde und sanfte Klänge von Saxo-
phon, Trompete und Klarinette. Eigene Lieder zwi-
schen Gypsy Swing, Chanson, Jazz, Punk und Pop. Das 
ist Fainschmitz! Mit Spielfreude und spritziger Ironie 
haben sich die Österreicher „schrill unterhaltsam und 
auf eine nachdenklich machende Art witzig“ den Ruf 
einer unkonventionellen Party-Band erspielt, die je-
des Publikum in Stimmung versetzt.

Leléka se řadí mezi mladé a zároveň už zcela vyprofi -
lované kapely berlínské scény. Čtveřice muzikantů ko-
lem zpěvačky Viktorie, jejíž nádherný a tklivý hlas určuje 
charakter i atmosféru jejich hudby, vytváří na koncer-
tech zvukový svět jak plný dynamiky, dlouhých pasáží 
v groovy rytmu, tak i jemných tónů lidových balad, velmi 
zdařile zaranžovaných do současného jazzového jazyka. 
Důkazem jejich hudební jedinečnosti a bravury jsou i vý-
znamná ocenění v hudební soutěži Creole v Berlíně a na 
European Young Jazz Prize Burghausen 2018.

„LELÉKA“ (Storch) ist ein junges multikulturelles Ber-
liner Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria, 
deren Stimme den Charakter und die Atmosphäre 
der Musik bestimmt. Die von dynamisch groovenden 
Passagen bis zu zarten Folk-Balladentönen reichende 
Klangwelt fi ndet den passenden Rahmen in einer zeit-
gemäßen Jazzsprache, was sie als Preisträger beim 
Weltmusik-Wettbewerb creole Berlin sowie beim Eu-
ropäischen Nachwuchs Jazzpreis Burghausen 2018 
unter Beweis stellten.

Na místě / Abendkasse: 12 €
Předprodej / Vorverkauf: 10 €    # 1, 3, 4
www.fainschmitz.com

Na místě / Abendkasse: 250 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 250 Kč  # 2, 7-12
www.leleka.de 

14. Leléka (D) 
(Folk | Modern Jazz)

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

15.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN
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Gerhard Schöne (D) mit „Kalle 
Heiner Jule – Lasst uns eine 
Welt erträumen“ (Singer-Songwriting)

Kronenkino | 16:00 
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D)   

Písničkář Gerhard Schöne již po dvě generace inspiru-
je malé i velké posluchače. Se dvěma novými alby „Já 
jsem já“ a „Jak chceme obdarovat naše malé dítě“ ob-
jíždí tento mistr jemných tónů Německo s koncerty pro 
celou rodinu. Na koncertu v rámci festivalu Mandava 
Jazz zazní samozřejmě i jeho hity „Jule“ a „Popel“. Mů-
žete se těšit na skvělou zábavu, krásné písničky,spo-
lečné hraní a spoustu pohybu. Pro děti od 4 let

Seit zwei Generationen vermag es der Liedermacher 
Gerhard Schöne kleine wie große Menschenkinder zu 
begeistern. Mit gleich zwei neuen Alben „Ich bin ich“ 
und „Wie wollen wir unser Kindlein beschenken“ tourt 
der „Meister der leisen Töne“ mit Konzerten für die 
ganze Familie quer durchs Land. Natürlich erklingen 
auch seine Hits über „Jule“ und den „Popel“. Spaß, Mit-
machen und Mitbewegen, aber auch Zuhören (können) 
sind wie immer garantiert. (Für Kinder ab 4 Jahren) 

Gerhard Schöne je sice svým hlavním zaměřením zpě-
vák a skladatel, ale zároveň umí svérázným způsobem 
vyprávět příběhy, které pochází z jeho vlastního pera. 
V knize „Krajina mého dětství“ zavzpomínal na své rané 
dětství a mládí. Kdykoliv z ní čte, nechybí u toho ani 
jeho kytara a písničky. Koncertní čtení, to je něco, co se 
dá jak prožít, tak i užít si.

Gerhard Schöne ist im Hauptberuf Liedermacher, 
doch darin zugleich ein eigenwilliger Erzähler, dem die 
Geschichten – so scheint es – nur so aus der Feder 
fl ießen. In „Mein Kinderland“ hat er sich seiner frühen 
Kindheit und Jugend – zuerst für seine eigenen Kin-
der – erinnert. Wenn er daraus liest, dann darf dabei 
freilich nicht seine Gitarre und die Lieder fehlen. Zu 
erleben und zu genießen ist eine Konzertlesung – im 
eigentlichen wie übertragenen Sinne.

Na místě / Abendkasse: 17 € / 12 € (ermäßigt)
Předprodej / Vorverkauf: 16,55 € / 11,18 € (ermäßigt)  
           # 1, 3, 4
www.gerhardschoene.de

Na místě / Abendkasse: 24 € / 17 € (ermäßigt)
Předprodej / Vorverkauf: 23 € / 16,55 € (ermäßigt)  
           # 1, 3, 4
www.gerhardschoene.de 

15. Gerhard Schöne 
mit „Mein Kinderland“ (D) 

(Memoiren | Singer-Songwriting)
Kronenkino | 20:00 
Äußere Weberstraße 17, Zittau (D) 

15.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN

Rodinný koncert

Familienkonzert

Koncert se čtením

Konzertlesung
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Trouble Ahead (D)
(R‘n‘B | Swing | Soul | Swing | Chicago Blues) 

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

Trouble Ahead se inspirují hudbou rythm ‚n‘ blues konce 
40. až začátku 60. let. Ta ovlivnila jak swing, West Coast 
Jump, soul, surf, drsné zvuky chicagského blues, tak 
i prakticky kdejaký hudební styl ze všech koutů světa, 
ať už dnes zapomenutý nebo ryze současný. Říká se, že 
dobrá hudba pohne srdcem nebo zadkem. Tato kapela 
má ve svém programu obojí. Tanči, jako bys chtěl snít!

Trouble Ahead sind inspiriert vom Rhythm’n’Blues der 
späten 1940er bis frühen 1960er Jahre. Ihre Einfl üs-
se umfassen Swing, West Coast Jump, Soul, Surf, 
die ungeschliff enen Klänge von Chicagos Blues sowie 
Musik von nahezu überall auf der Welt – teils zeitge-
nössisch, teils fast vergessen. Man sagt, gute Musik 
bewegt entweder das Herz oder den Hintern – diese 
Band hat beides im Programm. Tanzen wie träumen 
erwünscht.

Jazzprentice tvoří tři muzikanti pocházející z různých 
koutů Německa, kteří v současnosti žijí a tvoří v Görlitz. 
Jak to tak bývá, když má někdo zálibu v tvorbě a po-
slechu hudby, v malém městě rychle nalezne podobně 
smýšlející kumpány. Přes rozdílné hudební zájmy, ať už 
jde o pop, rock nebo techno, našli nakonec společnou 
řeč v jazzu. Hrají vše, od známých standardů po popové 
kousky, a dělají z toho jazz. Skupinu tvoří pravidelným 
návštěvníckům Mandava Jazzu již známý Felix Pfeifer 
(elektrické piano), dále pak Kailash Bail (baskytara) 
a Mario Gienapp (bicí).

Jazzprentice sind 3 Wahlgörlitzer aus unterschiedli-
chen Ecken von Baden bis Sachsen. Mit einer Vorliebe 
fürs Musikmachen und -hören fi ndet man im länd-
lichen Raum schnell zusammen. Trotz unterschiedli-
cher Herkunft, was das musikalische Genre betriff t 
(Pop, Rock und Techno) fi nden sie im Jazz die gemein-
same Schnittmenge. Sie spielen von bekannten Stan-
dards bis zu Stücken aus dem Pop alles – und machen 
Jazz daraus. Felix Pfeifer: E-Piano; Kailash Bail: Bass; 
Mario Gienapp: Schlagzeug.

Na místě / Abendkasse: 14 €
Předprodej / Vorverkauf: 12 €    # 1, 3, 4
www.troubleaheadmusic.com

Na místě / Abendkasse: 200 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 200 Kč  # 2, 7-12

16. Jazzprentice (D) 
(Jazz | Pop)

Pijánofka | 19:30 
B. Němcové 1492, Varnsdorf (CZ) 

18.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN
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Steff en Peschel Trio (D)
(Pop | Jazz | Swing) 

Na Kopečku | 19:30 
Krásnolipská 540/22, Rumburk (CZ)  

Kvartet si pro koncert v rámci festivalu Mandava Jazz 
připravil speciální písňový program, který vzdá poctu 
skvělému skladateli Burtu Bacharachovi. Ten zkompo-
noval nespočet slavných, dnes už klasických fi lmových 
písní (například „Raindrops keep falling on my head“, 
„Arthurs Theme“, „Whats new pussycat“ nebo „The 
Look of Love“) a obdržel za ně téměř všechny důležité 
ceny zábavního průmyslu, včetně několika cen Grammy, 
Oscarů a Zlatých glóbů. Těšte se na mimořádný kon-
cert se Steff en Pechel Quartett, který vás donutí zpívat 
a pobrukovat si!

Ein Liederprogramm der besonderen Art: Eine Hom-
mage an den großen Burt Bacharach, der unzählige 
Klassiker geschrieben hat (wie „Raindrops keep fal-
ling on my head“, „Arthurs Theme“ und „Whats new 
pussycat“) und mit so gut wie allen wichtigen Preise 
der Entertainmentindustrie ausgezeichnet wurde, da-
runter mehrere Grammys, Oscars und Golden Globes. 
Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Konzert 
mit dem Steff en-Pechel-Trio, das Sie zum Mitsingen 
und Mitsummen bewegt. 

Opravdu zajímavé bluesové muzikanty na české scéně 
lze spočítat na prstech jedné ruky. Jedním z takových je 
bezesporu i Jan Švihálek se svým triem Band of Heysek, 
kteří skládají a hrají vlastní živočišné, bluesové, syro-
vé písně. Vzory pro tyto brněnské bluesové nadšence 
najdete na elektrifi kované scéně Mississippi. Od svého 
založení v roce 2015 vystupují jak doma, tak i v zahrani-
čí, mimo jiné třeba i jako předkapela The Smokie nebo 
The Animal.

Die wirklich interessanten Bluesmusiker der tsche-
chischen Szene lassen sich wohl an zwei Händen ab-
zählen. Einer von ihnen ist unbestreitbar Jan Švihálek 
mit seinem Trio Band of Heysek, die ihre eigenen ani-
malischen, bluesigen, rohen Songs komponieren und 
spielen. Die Vorbilder der Brünner Blues-Enthusiasten 
sind in der elektrisierten Mississippi-Szene zu fi nden. 
Seit ihrer Gründung 2015 treten sie im In- und Aus-
land, u.a. als Vorband von The Smokie oder The Ani-
mal, auf.

Na místě / Abendkasse: 200 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 200 Kč  # 2, 7-12
https://steff en-peschel.de

Na místě / Abendkasse: 12 €
Předprodej / Vorverkauf: 10 €    # 1, 3, 4, 6
www.bandofheysek.cz

19. Band of Heysek (CZ) 
(Blues)

Webschule | 19:30 
Waltersdorfer Str. 48, Großschönau (D) 

20.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN
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WORTAKKORD (D)
(Poetry | Jazz) 

Gerhart Hauptmann-Theater | 19:00 
Theaterring 12, Zittau (D)  

S Wortakkord kráčíme ve stopách bájné beat generation 
a vracíme se ke kořenům jazzové poezie. Berlínská vio-
loncellistka Natasha Jaff e a její jazzová parta doprovází 
vybrané básníky mluveného slova z celého Německa. 
Mluvené slovo tvoří samostatný žánr scénického umění, 
ve kterém autor hraje lyrický text nebo příběh přímo 
před publikem. Akci moderuje uznávaná umělkyně mlu-
veného slova Jessy James LaFleur.

Bei WORTAKKORD begeben wir uns auf die Spuren der 
„Beat Generation“ und kehren zurück zu den Wurzeln 
des „Jazz-Poetry“. Die Berliner Cellistin Natasha Jaff e 
und ihre Jazz Combo begleiten ausgewählte Spoken 
Word Poet*innen aus ganz Deutschland, die ihre lite-
rarischen Werke zum Besten geben. „Spoken Word“ 
bezeichnet ein Genre der Darstellenden Kunst, bei 
dem ein lyrischer Text oder eine Erzählung vor Publi-
kum performativ vorgetragen wird. Durch die Veran-
staltung führt die renommierte Spoken-Word-Künst-
lerin Jessy James LaFleur.

Skladby lotyšské zpěvačky a Newyorčanky Arty Jēkab-
sone prostupují vlivy lidových písní z její rodné země. 
Její hudba je plná intimity, tepla a křišťálově čistého 
soustředění. Coby špičková vokální umělkyně prezen-
tuje pravidelně své písně v jednom z nejlepších jazzo-
vých klubů New Yorku, v Jazz Gallery. Po jejím boku 
zahrají Walter Fischbacher, Goran Vujic a Ulf Stricker, 
elektrizující klavírní trio, které povyšuje jazz na kultovní 
status.

Die Kompositionen der lettischen Sängerin und 
Wahl-New-Yorkerin Arta Jēkabsone sind durchzogen 
mit Volkslied-Einfl üssen aus ihrem Heimatland. Ihre 
Musik ist erfüllt mit Intimität, Wärme und glasklarem 
Fokus. Als Vokalkünstlerin auf höchstem Niveau prä-
sentiert sie ihre Songs regelmäßig in der Jazz Gallery, 
einem der hochwertigsten Jazzclubs in New York. An 
ihrer Seite spielen Walter Fischbacher, Goran Vujic 
und Ulf Stricker – ein elektrisierendes Piano Trio, das 
Jazz zum Kult erhebt.

Vstupné na celou akci. /
Eintrittspreise für das Doppelevent. 
Na místě / Abendkasse: 18 €
Předprodej / Vorverkauf: 16 €  # 4
https://jessyjameslafl eur.com

Vstupné na celou akci. /
Eintrittspreise für das Doppelevent. 
Na místě / Abendkasse: 18 €
Předprodej / Vorverkauf: 16 €  # 4
https://artajekabsone.com

21. Arta Jēkabsone Quartett 
(LV | USA | D | CZ) (Folk | Fusion | Piano-Jazz)

Gerhart Hauptmann-Theater | 21:00 
Theaterring 12, Zittau (D) 

21.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN

Dvojitá
událost

Doppelevent

Dvojitá
událost

Doppelevent
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Scott Ibex & Ivan Paisrt 
(USA | CZ)
(Slide-Blues | Folk | Rock | Reggae | Soul) 

Lisa Bassenge & Jacob 
Karlzon (D | SWE)
(Vocal-Jazz | Pop | Singer-Songwriting) 

Trilex-Zug  | 15:18 
  

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

Vlakem skrze trojzemí s duem Scott Ibex (kytara, zpěv) 
& Ivan Paisrt (baskytara)! Scott Ibex, který už 25 let baví 
publikum z celého světa, předvede během setu drsné 
slide blues, psychedelický bluegrass, folk, rock, count-
ry, reggae i soul.

Im Zug quer durchs Dreiländereck mit dem Duo Scott 
Ibex (Gitarre & Gesang) & Ivan Paisrt (Bass)! Es ist 
nicht ungewöhnlich, dass Ibex, der seit 25 Jahren ein 
Publikum rund um den Globus unterhält, während 
eines Sets knallharten Slide-Blues, psychedelisches 
Bluegrass, Folk, Rock, Country, Reggae oder Soul per-
formt.

Varnsdorf — Großschönau — Zittau — Hradek — 
Chrastava — Liberec — [...] Varnsdorf 
• 15:18 z/ab Varnsdorf Pivovar Kocour 
• 15:41 z/ab Zittau Bahnhof
• 17:32 z/ab Liberec
Nástup a výstup je možný na všech stanicích. 
Der Zu-und Ausstieg ist an allen Bahnhöfen möglich.
 

Berlínská zpěvačka Lisa Bassenge vlétla na jazzovou 
scénu jako kometa na počátku 21. století a neomylně 
se zařadila do pozice interpretky současných populár-
ních písní. Publikum ji vnímá jako nástupkyni německé 
umělkyně Hildegardy Knef a vytvořilo z ní klubovou iko-
nu. Svůj nový scénický program „Matky“ věnuje matkám 
populární hudby: Joni Mitchell, Carole King, Suzanne 
Vega a PJ Harvey. Stranou však nezůstane například ani 
Billie Eilish. Lisu Bassenge doprovází její hudební part-
ner, švédský pianista Jacob Karlzon.

Die Berliner Sängerin Lisa Bassenge betrat Anfang 
der 2000er Jahre kometengleich die Jazz-Szene und 
platzierte sich unmissverständlich als poppige Song-
interpretin, Knef-Adeptin und Club-Ikone. Ihr neues 
Bühnenprogramm „Mothers“ widmet sie den Müttern 
der Populärmusik: Joni Mitchell, Carole King, Suzanne 
Vega und PJ Harvey fi nden nebst Billie Eilish Einzug 
ins Programm. Unterstützung erfährt Bassenge von 
ihrem Duett-Partner, dem schwedischen Pianisten 
Jacob Karlzon.

Na místě / Abendkasse: 
Nutná koupě jízdenky, příspěvek kapele dobrovolný 
Zugticket lösen – Eintritt frei, Spenden erwünscht.
www.scottibex.com

Na místě / Abendkasse: 14 €
Předprodej / Vorverkauf: 12 €  # 1, 3, 4
www.herzogrecords.com/de/artist/lisa-bassenge

22. 22.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN

JAZZVLAK 
JAZZTRAIN
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The Funkiest Session 
in Zittau (Funk, Jazz) 

Café Jolesch | 21:00 
Klieneberger Platz 1, Zittau (D)  

Po koncertu Lisy Bassenge zve festival Mandava Jazz 
všechny jazzové fanoušky z blízkého i dalekého okolí, 
aby zavítali do Café Jolesch na otevřenou jam session! 
Úvod večera bude patřit Funksessionkolektiv Dresden, 
který možná někteří z vás znají z jejich pravidelných 
měsíčních sessions v Drážďanech. Poté se pódium ote-
vře všem zájemcům a je pak už jen na vás, co ukážete. 
Důraz je kladen především na radost ze hry a samozřej-
mě také na výměnu názorů a navazování kontaktů.

Im Anschluss an Lisa Bassenge lädt das Mandaujazz 
alle Jazzfans von nah und fern zum Tapettenwech-
sel ins Café Jolesch ein für eine off ene Jamsession! 
Den Opener des Abends gibt das Funksessionkollek-
tiv Dresden, das dem einen oder anderen durch ihre 
monatlichen Sessions in Dresden wohl bekannt sein 
dürfte. Anschließend wird die Bühne geöff net und 
dann ist es an den Gästen, den Laden einzuheizen. Im 
Vordergrund steht die Freude am Spiel und natürlich 
Zeit zum Austausch und Kontakteknüpfen. 

Trojnásobní držitelé ceny Anděl slaví 20 let existence 
na hudební scéně! Skupina se dopracovala ke zcela 
svébytnému zvuku, jehož výchozím bodem je jazz, ale 
nechybí v něm také elektronika nebo prvky soudobé 
vážné hudby. Již delší dobu spolupracuje s violonce-
llistkou a zpěvačkou Dorotou Barovou. Nejinak je tomu 
i na posledním studiovém albu a vy si jejich spolupráci 
můžete vychutnat také na tomto koncertu.

Die dreifachen Gewinner des Anděl-Preises feiern 
ihr 20-jähriges Bestehen! Die Gruppe hat einen völlig 
eigenständigen Sound entwickelt, dessen Ausgangs-
punkt Jazz ist, aber auch Elektronik oder Elemente 
zeitgenössischer klassischer Musik beinhaltet. Mit der 
Cellistin und Sängerin Dorota Barová verbindet ihn 
eine langjährige Zusammenarbeit. Auf dem letzten 
Studioalbum ist das nicht anders, und auch bei die-
sem Konzert kann man sich an ihrer Zusammenarbeit 
erfreuen. Wunderschön, berührend und erhaben...

Vstup zdarma / Eintritt frei

Na místě / Abendkasse: 14 €
Předprodej / Vorverkauf: 12 €    # 1, 3 , 4
http://vertigo-music.cz/CS

22. Vertigo & Dorota Barová 
(CZ) (Classic | Contemporary Jazz | Pop)

C. Bechstein VielHarmonie | 19:30 
Nordstraße 15, Seifhennersdorf (D) 

23.
OKTOBER
ŘÍJEN

OKTOBER
ŘÍJEN

Mandaujazz
Jamsession
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Anna Kolchina Quartet 
(USA / D / CZ) (Jazz) 

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

Hlas Anny Kolchiny je mírný, jazzový, elegantní, zrani-
telný i svůdný. Narodila se v Rusku a v současnosti žije 
v USA. V roce 2015 natočila své první album „Street of 
Dreams“ s triem celosvětově proslulého jazzového kla-
víristy Massima Faraa. O dva roky později vyšlo její třetí 
album „Wild ist he Wind“, s kterým prorazila do celého 
světa. Na koncertu ji doprovodí Trio Waltera Phishba-
chera.

Anna Kolchinas Stimme ist sanft, jazzig, elegant, ver-
letzlich und verführerisch. Sie wurde in Russland ge-
boren und lebt derzeit in den USA. 2015 nahm sie ihr 
erstes Album „Street of Dreams“ mit dem Trio des 
weltberühmten Jazzpianisten Massimo Farao auf. 
Zwei Jahre später erschien ihr drittes Album „Wild is 
the Wind“, mit dem sie in der ganzen Welt bekannt 
wurde. Das Walter Phishbacher Trio wird sie beim 
Konzert begleiten. 

Bluesrocková mašina Catfi sh pádí vpřed s neuvěřitel-
nou silou. Kvartet získal již pět cen UK Blues Awards, 
a díky mnoha vystoupením na velkých britských blue-
sových festivalech se z něj stala superstar bluesové 
scény. Zásluhu na této slávě má především frontman 
Matt Long se svou kytarou, v jejíchž strunách drtí hrubé 
akordy tak, že z nich doslova vyždíme téměř nadpo-
zemské zvuky a jemné melodie. Bravurní hru na kytaru 
podporuje charismatickým zpěvem, pohybujícím se od 
prosebného šepotu až po zlostné výkřiky. 

Das Bluesrock-Kraftpaket Catfi sh schlägt rau und un-
gestüm große Wellen: Mit fünf UK Blues Awards und 
Auftritten auf den großen britischen Bluesfestivals 
sind sie als echte Größe in der Bluesszene etabliert. 
Dafür sorgt Frontmann Matt Long mit seiner Gitarre, 
in deren Saiten er brachiale Akkorde drischt und der 
er sphärische Klänge und fein ziselierte Melodien ent-
lockt. Dazu kommt seine wandlungsfähige Stimme, 
die vom fl ehenden Wispern bis zum wütenden Auf-
schreien unter die Haut geht. 

Na místě / Abendkasse: 200 Kč
Předprodej / Vorverkauf: 200 Kč  # 2, 7–12
www.annakolchina.com

Na místě / Abendkasse: 15 €
Předprodej / Vorverkauf: 13 €    # 1, 3 , 4
www.catfi shband.com

03. Catfi sh (UK)
(Blues-Rock | Psychodelic | Gospel)

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

19.
NOVEMBER
LISTOPAD

NOVEMBER
LISTOPAD
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