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JAZZ & BLUES 2019
18. - 19. 10. 2019    (400 Kč)
23. ročník mezinárodního festivalu (jazzfestul.cz) v Ústí n. L. (usti-nl.cz)
Národní dům, Velká Hradební 33/619, 400 01 Ústí nad Labem (ksul.cz), GPS: 50.6622900N, 14.0419661E

   pátek 18. 10. 20:00 (200 Kč)

MAREK NOVOTNÝ TRIO & EPOQUE QUARTET (CZ)
Marek Novotný (p); Josefína Čermáková (v); Adam Tvrdý (g); Ondřej Štajnochr (db); Jiří Slavíček (ds);
David Pokorný (vn), Vladimír Klánský (vn), Vladimír Kroupa (va); Vít Petrášek (vc)

V tomto autorském projektu spojil klavírista Marek Novotný síly s fantastickým a celosvětově vyhláše-
ným smyčcovým ansámblem Epoque Quartet, jenž vyniká ojedinělou schopností interpretace jazzových  
a experimentálních kompozic, ale i děl starých mistrů. Pestrobarevná fúze jazzu, vážné hudby s prvky impre-
sionismu, latinsko-americké muziky, folkloru a šansonu si bere ze všech těchto žánrů jen to nejlepší, a vytváří 
tak konzistentní tvar, který vám připraví hluboký kulturní zážitek plný humorných, strhujících i dojemných 
chvil… (marek-novotny.com)

MIROSLAV VITOUŠ (CZ/USA)
Sólový koncert virtuózního hráče na kontrabas a baskytaru, jenž vedle Niels-
-Henninga Ørsteda Pedersena, Briana Bromberga, Christiana McBridea, 
Scotta LaFara a Davea Hollanda patří mezi nejlepší kontrabasisty světa.  
Vystoupení zprostředkoval známý pražský manažer Slávek Jíša 
(agenturaslavekjisa.cz)

TRIBUTE2HEADHUNTERS (CZ)
Lukáš Chejn (g); Vít Pospíšil (kb); Jan Hasenöhrl (tp); 
David Fárek (s); Jan Jakubec (bg); Otto Hejnic (ds)
Kdybychom se zeptali, co spojuje muzikanty Tribute2Head-
hunters nejvíce, odpoví vám jednoznačně - funk! Vzdát hold 
geniálnímu pianistovi, skladateli a průkopníku syntezátorů 
Herbie Hancockovi a především jedné z jeho nejenergičtějších 
a nejosobitějších formací - The Headhunters… 
(facebook.com/Tribute2Headhunters)



 

VSTUPNÉ:
18. 10. 2019 (pátek) 200 Kč
19. 10. 2019 (sobota) 300 Kč
18. - 19. 10. 2019 (pátek + sobota) 400 Kč

PŘEDPRODEJ: Dům kultury – Velká Hradební 1025/19, 400 01, Ústí n. L. (recepce), tel.: 475 221 025, 602 621 637
www.vstupenkyusti.cz

   sobota 19. 10. 20:00 (300 Kč)

JAN KOŘÍNEK & GROOVE feat. LORENZO THOMPSON (CZ/USA)
Lorenzo Thompson (v); Jan Kořínek (org.);  
Jiří Maršíček (g); Jan Nikendey (ds)
Zpěv chicagské hvězdy, jíž přezdívají Mr. Blues, je  
vysoce ceněn kolegy, kritiky a hlavně diváky, které 
pravidelně dostává do varu. Maximální profesiona-
lita, radost z hraní, rytmická smršť a divoká show…  
Vystoupení skvělého blues-soulového zpěváka  
Lorenza Thompsona je vždy nezapomenutelným 
zážitkem - zvláště ve spojení se špičkovými muzikanty 
kapely Groove varhaníka Jana Kořínka, jenž jí vede 
již přes 20 let… (jankorinek.org)

ALBERT CASTIGLIA BAND (USA)
Albert Castiglia (g, v); Justine Tompkins (bg, bv); 
Ephraim Lowell (ds, bv)
Tvrdé, moderní blues z jižní Floridy. Zdravá kombinace staré  
i nové školy… (albertcastiglia.net)
„Označovat Alberta Castiglia za nejnovějšího amerického krále 
blues může být trochu předčasné, ale není pochyb o tom, že si 
zřejmě brzy tento titul zaslouží.“ - Miami New Times.
Vystoupení zprostředkovala pražská společnost Capricorn 
Promotion (capricornpromotion.cz).

JCM: CLEM CLEMPSON + MARK CLARKE + EDDIE FILIPP (GB/D)
David ‘Clem’ Clempson (g, v); Mark Clarke (bg, v); Edward ‘Eddie’ Filipp (ds)

JCM v nové sestavě (Clem Clempson, Mark Clarke & Eddie Filipp) 
uctí památku Jona Hisemana koncertním turné… V dubnu 
2018 oznámilo trio bývalých členů legendární kapely Colosseum 
- Jon Hiseman, Clem Clempson a Mark Clarke vydání nového 
titulu Heroes (Repertoire Records 20. 4. 2018) a následně i návrat 
na pódia. Obojí pod názvem JCM. Album vyšlo a vydali se na 
stejnojmenný zájezd, jehož pražská zastávka byla plánovaná na 
23. května. Bohužel po několika prvních shows hudební svět 
opustil frontman Jon Hiseman, podlehl těžké nemoci… 
(jcmband.com).
Vystoupení zprostředkovala pražská společnost Capricorn 
Promotion (capricornpromotion.cz).



- 4 -

MAREK NOVOTNÝ TRIO & EPOQUE QUARTET (CZ) PÁTEK 18. 10. 2019 20:00 

Marek Novotný (p); Josefína Čermáková (v); Adam Tvrdý (g); Ondřej Štajnochr (db); Jiří Slavíček (ds);

David Pokorný (vn), Vladimír Klánský (vn), Vladimír Kroupa (va); Vít Petrášek (vc)

V tomto autorském projektu spojil klavírista Marek 
Novotný síly s fantastickým a celosvětově vyhláše-
ným smyčcovým ansámblem Epoque Quartet, jenž 
vyniká ojedinělou schopností interpretace jazzových 
a experimentálních kompozic, ale i děl starých mis-
trů. Pestrobarevná fúze jazzu, vážné hudby s prvky 

impresionismu, latinsko-americké muziky, folkloru  
a šansonu si bere ze všech těchto žánrů jen to 
nejlepší, a vytváří tak konzistentní tvar, který vám 
připraví hluboký kulturní zážitek plný humorných, 
strhujících i dojemných chvil… 
(marek-novotny.com)

MAREK NOVOTNÝ
Pianista a skladatel, 
jenž r. 2010 dokon-
čil ‘master studies’  
v jazzovém aranžmá 
a kompozici na Uni-
versity of Massachu-
setts pod vedením 
skladatele, aranžéra, pedagoga a laureáta Grammy, 
Jefreye Holmse. Současně tu vyučoval obligátní 
jazzový klavír. V r. 2007 obdržel roční stipendium 
norské vlády ke studiu jazzového klavíru na Univer-
sity of Stavanger. R. 2007 dosáhl titulu PhD. v oboru 
hudební teorie. V l. 2002 - 10 fungoval jako odborný 
asistent na katedře hudební výchovy (posléze KVU) 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde vedl 
orchestr a psal veškerá aranžmá. Byl členem mnoha 
ansámblů, s Feng-yűn Song se zúčastnil turné po 
Číně, kde jim na mezinárodním festivalu v Changsha 

byla udělena hlavní cena. V Čechách působil s růz-
nými hudebníky: Marcel Bárta, Ridina Ahmedová, 
Gabriela Vermelho, Tomáš Hobzek, Petr Tichý, 
Luboš Soukup, Petr Dvorský, Tomáš Herian, Mar-
tin Novák, Martin Zbrožek ad.; v USA to pak byli: 
Carl Clemens, Paul Lieberman či Bob Weiner. Po 
ukončení studia kompozice spolupracoval s ame-
rickým filmovým skladatelem a producentem Ale-
xanderem Jankem (Moje tlustá řecká svatba, Muž 
na Měsíci). V New Yorku se stal soukromým žákem 
jednoho z nejlepších světových pianistů, Freda Her-
sche. S vlastními projekty koncertoval v Německu, 
Norsku, Dánsku, Velké Británii nebo USA. Na autor-
ském albu Leland Dream (Amplión Records 2013), 
jež spáchal s formací Marek Novotný Quintet, se 
podílel kytarista David Dorůžka nebo americká 
zpěvačka Aubrey Johnson. Na ústeckém festivalu 
se objevil již v pátek 20. 10. 2017 s kapelou Michael 
Mayo Quartet.  (marek-novotny.com)
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JOSEFÍNA ČERMÁKOVÁ
Nesmírně talentovaná 
zpěvačka, mimochodem 
jmenovkyně slavné he-
rečky Prozatímního di-
vadla a rovněž švagrové 
Antonína Dvořáka, která 
mj. působí v tandemu 
Marek Novotný Solo  
Piano & Elektronics 
Project provozujícího 
tzv. nu-jazz, také známý 

jako jazztronica, tj. směsice jazzu a elektronické 
hudby. Termín vznikl v pozdních 90. letech 20. stol. 
a odkazuje na hudbu, jež zahrnuje prvky džezu  
a styly jako funk, soul, elektronická hudba či volná 
improvizace. Spolu s Markem, Maxem Makagono-
vem (kontrabas), Jiřím Slavíčkem (bicí) a sboristkou 
Barborou Fialovou také doprovázela brazilskou 
zpěvačku Lucianu Pires, která zdůrazňuje spojení 
brazilské hudby, jazzu a soulu…

ADAM TVRDÝ (*8. 5. 1976 Liberec)
Kytarista a skladatel s expresivním multižánrovým 
projevem, v interpretacích a improvizacích sleduje 
hlavně vlastní kreativitu a zároveň respektuje tradice 
a slovník daného stylu. Na kytaru hraje od 6 let, poz-
ději se učí i na baskytaru a bicí. Od dětství je ovlivněn 
blues a klasickým rockem, zejm. Jimi Hendrix, Jimmy 
Page, Eric Clapton. Později objevuje Milese Davise  
a začíná se soustředit na jazz, vzory se mu stávají Pat 
Metheny, George Benson, John Scofield ad. Autor-
skou tvorbu je možno označit jako soudobý nebo 
moderní jazz, přičemž lze zaznamenat prvky jeho 
oblíbených žánrů (blues, klasický rock, moderní  
a klasický jazz, latinská i klasická hudba). Od r. 1997 
žije v Praze, kde studoval Konzervatoř Jaroslava Ježka. 
Absolvoval letní jazzovou dílnu bostonské College of 
Music (1997) a získal cenu nejlepšího sólisty na letní 
jazzové dílně Karla Velebného (1995). Od r. 1998 je 
profesionálním kytaristou a učitelem hudební teorie 
(česky i anglicky) na pražské International School of 
Music and Fine Arts (ISMFA). V l. 2001-05 působil na 
newyorské scéně a spolupracoval s vynikajícími 
muzikanty - basisté Essiet Essiet, Jason Fraticelli, 

David Phillips, pianisté John Serry, Joe Ashlar, 
bubeník Tony Moreno, zpěvačka Kendra Shank aj. 
Doma účinkoval s předními jazzmany - Tomáš Baroš, 
Petr Dvorský, František Uhlíř, Antonín Gondolán, 
Jiří Stivín, Jan Linhart, Jiří Slavíček, Svatopluk 
Košvanec, Štěpán Markovič, Ondřej Štveráček, 
Rostislav Fraš ad. Na ústeckém festivalu se objevil již 
v sobotu 26. 10. 2013 s pražskou latin-funk-jazzovou 
formací Rhythm Desperados a v pátek 21. 10. 2016 
s uskupením Martin Šulc & Friends.
(adamtvrdy.com)

ONDŘEJ ŠTAJNOCHR (*1. 3. 1968 Praha)
Absolvent pražské a posléze Konzervatoře Jaroslava 
Ježka, baskytarista a kontrabasista, jenž v l. 1996 - 99 
dále studoval na drážďanské Akademie für Alte Mu-
sik a zúčastnil se i několika kurzů specializovaných 
na autentickou interpretaci staré barokní hudby 
(Innsbruck, Praha), je členem renomovaných těles 
Musica Florea (od 1998), Collegium Marianum 
(od 1999), Capella Regia, Českého národního 
symfonického orchestru nebo Internationales  
Barockorchester Görlitz pod vedením Simo-
na Standage (od 2001) aj. Kromě toho hostoval 
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v četných zahraničních souborech staré hudby 
Concerto Polacco (PL), Orkiestra I Rzeczpospo-
litej (PL), Musica Aeterna (SK), Dresdner Barock- 
orchester (D). Vystupoval v řadě evropských měst 
(Brusel - festival Europalia, Barcelona, Bilbao, Oviedo, 
Štrasburk, Antverpy, Drážďany, Hamburk, Kolín n. R. 
atd.) Působí ovšem v nejednom z mnoha nejrůzněj-
ších souborů (Flavoured Ensemble, Karel Růžička Q, 

Emil Viklický Trio, Eye of the Hurricane, Luděk 
Švábenský Deposit, Swing Combo Violino…)  
a dosud spolupracoval s úctyhodným počtem vy-
nikajících umělců (Ken Peplowski, Magni Welzel, 
Roscoe Mitchell, Thomas Buckner, Joseph Kube-
ra atd.) Na ústeckém festivalu již účinkoval ve středu 
24. 10. 2007 s kapelou Sammy Vomáčka Trio a v pá-
tek 20. 10. 2017 s formací Michael Mayo Quartet.

JIŘÍ SLAVÍČEK
Vyhledávaný bubeník, pedagog, ale i zpěvák, vy-
studoval konzervatoř v Ostravě. Od r. 1992 působil 

v Praze ve skupině The Four, s níž také zvítězil v sou-
těži mezinárodního jazzového festivalu v Karlových 
Varech. Od té doby fungoval ovšem v různých sesku-
peních, s nimiž také realizoval řadu nahrávek. Doma 
vystupoval např. s Big Bandem Ústřední hudby  
Armády České republiky vedeným Rudolfem 
Koudelkou, triem Jaromíra Honzáka, triem Romana 
Pokorného, hrál i se zahraničními osobnostmi jako 
Art Farmer, Piotr Baron, Kuba Stankiewicz, San-
dy Lomax nebo John Abercrombie. Od r. 2000 je 
stálým členem tria Roberta Balzara a v návaznos-
ti i domovské Illustratosphere. Na ústeckém Jazz 
& Blues Festivalu byl k zastižení již ve čtvrtek 25. 10. 
2001 s formací Christian Rover Trio a v pátek 20. 10. 
2017 s kapelou Michael Mayo Quartet.

EPOQUE QUARTET
David Pokorný (vn), Vladimír Klánský (vn),  
Vladimír Kroupa (va); Vít Petrášek (vc)
Multižánrová čtveřice, která r. 2019 oslavila 20 let 
existence. Během vzestupu si našla pevné místo na 
české a evropské scéně, výrazně posunula hranice 
kvartetního repertoáru a profilovala se ve špičkový 
ansámbl, co je mimo sólových počinů zván i řadou 
skvělých hudebníků. Jmenujme alespoň turné s Da-
nem Bártou a Ilustratosphere, spolupráci s Mon-
key Business, Tatabojs, Clarinet Factory či koncerty  
a nahrávky s Michalem Pavlíčkem, Gregory Porte-
rem, Lenkou Dusilovou, Dashou, Ondřejem Brzo-
bohatým, Tomášem Klusem, Kamilem Střihavkou, 
Lucií Bílou, Ewou Farnou, Gabrielou Vermelho, 
jazzmany Karlem Růžičkou, Robertem Balzarem, 
Martinem Brunnerem nebo Miroslavem Hlou-
calem, na poli klasičtějším pak Dagmar Peckovou, 
Radkem Baborákem, Ivanem Klánským, Janem 
Kučerou ad. Dvacáté výročí oslavili ve zcela zapl-
něném velkém sále pražské Lucerny za přítomnosti 
kamer České televize. Hosty byli osobnosti jako Dag-
mar Pecková, Marek Eben, Dan Bárta, Jiří Lábus,  

Petr Čtvrtníček, Barbora Poláková a další. Za  
večera bylo i pokřtěno nejnovější album Epoque 
Quartet - The Best of 20 Years. K aktuálním patří i CD 
Epoque Quartet plays Jan Kučera (Radioservis 2018), 
shrnuje dlouholetou spolupráci s autorem a bylo 
nominováno na cenu Anděl 2018. Dále v New Yorku 
křtěné CD Flow (Steinway & Sons 2016) s kanadským 
klavíristou a skladatelem Davidem Braidem, s nímž 
EQ podnikl turné po Kanadě a Číně. Ocitlo se v užší 
nominaci na prestižní kanadské uznání Juno Award. 
R. 2018 obdrželi první pozvání k participaci na  
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festivalu Pražské jaro. Publiku je též známá 
účinkováním v televizní show Stardance. Koncer-
tovali v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itá-
lii, Belgii, Holandsku, Anglii, Irsku, Polsku, Lotyšsku, 
Estonsku, Litvě, Maďarsku, Slovensku, Chorvatsku,  

Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Řecku,  
Bulharsku, Izraeli, USA, Kanadě, Brazílii, Číně a Ja-
ponsku. Zkušenosti s kvartetní hrou také předávali  
na workshopech v Čechách, Srbsku, Kanadě, Brazílii  
a Izraeli. (epoquequartet.com)

MIROSLAV VITOUŠ (CZ/USA) PÁTEK 18. 10. 2019 21:15

sólové vystoupení

Sólový koncert virtuózního hráče na kontrabas  
a baskytaru, jenž vedle Niels-Henninga Ørsteda 
Pedersena, Briana Bromberga, Christiana McBri-

dea, Scotta LaFara a Davea Hollanda patří mezi 
nejlepší kontrabasisty světa. V devatenácti odešel 
do New Yorku, kde byl hostem u Willise Conove-
ra, jehož hlas tehdy znal z Rádia Svobodná Evropa. 
Představil ho nejlepším z nejlepších, s nimiž si taky 
hned zahrál. Mezi nimi byli například Bob Bro-
okmeyer, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Chick 
Corea, Stanley Clarke, Miles Davies, Art Farmer, 
Freddie Hubbard, Stan Getz, Charlie Mariano, 
Herbie Mann, John McLaughlin, Herbie Hancock, 
Joe Zawinul, Wayne Shorter, Alphonse Mouzon,  
Airto Moreira - Weather Report a další…  
Vystoupení zprostředkoval známý pražský manažer 
Slávek Jíša
(agenturaslavekjisa.cz)

TRIBUTE2HEADHUNTERS (CZ) PÁTEK 18. 10. 2019 22:30

Lukáš Chejn (g); Vít Pospíšil (kb); Jan Hasenöhrl (tp); David Fárek (s); Jan Jakubec (bg); 

Otto Hejnic (ds)

Kdybychom se zeptali, co 
spojuje muzikanty Tribute-
2Headhunters nejvíce, odpo-
ví vám jednoznačně - funk! 
Vzdát hold geniálnímu pia-
nistovi, skladateli a průkopní-
ku syntezátorů Herbie Han-
cockovi a především jedné 
z jeho nejenergičtějších a 
nejosobitějších formací - The 
Headhunters… 
(facebook.com/ 
Tribute2Headhunters)
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LUKÁŠ CHEJN
Kapelník stále populárnějších ‘Efterrättů’, co si 
své 2. album nechali smíchat ve švédském Bohus 
Sound Studios, kde mixovala Anastacia nebo Michael 
Jackson. Jazz Efterrätt (jazzový zákusek - výraz ze 
švédštiny) je pozoruhodná pražská formace, která 
v repertoáru nadžánrově spojuje prvky jazzu, fun-

ky, blues i latiny. Za dobu existence (založena v r. 
1998) vyprodukovala několik řadových desek, první 
vyšla pod názvem ‘Nakousnuto’ (2001), druhá ‘Festi-
val Is The Best!’ (Out Of The Frame 2006) je výhradně  
autorská a plně prezentuje jedinečnou hudební 
symbiózu v ansámblu panující. Díky spolupráci 
s Českým národním symfonickým orchestrem 
muzikanti interpretačně i autorsky participovali na 
vzniku CD Jana Hasenöhrla ‘La Parada’ (ČSNO 2004), 
měli možnost doprovázet např. Chrise Brubecka či  
Barry Masona… nebo se podílet na natáčení hud-
by k různým filmům, ale také si třeba zahrát spolu se 
superhvězdným multiinstrumentalistou Marcusem 
Millerem. Na ústeckém Jazz & Blues Festivalu se  
Lukáš vyskytl již ve čtvrtek 16. 10. 2008 a v pátek  
22. 10. 2010 s výše zmiňovanou skupinou Jazz  
Efterrätt a v úterý 4. 10. 2016 s Bobby Shew Big 
Bandem. 
(jazzef.com)

VÍT POSPÍŠIL (*1982)
Absolvent pražské státní konzervatoře v oboru příč-
ná flétna, dále zde studoval pop-skladbu u prof. 
Pavla Větrovce. Pianista, vynikající klávesový hráč, 
aranžér, lídr, autor hudby a komunikačních tech-
nologií, jenž se pohybuje především na klubové 
scéně. V současné době působí kromě tria Vítka 
Švece v kapele Charlie Band, též je členem usku-
pení Jazz Efterrätt, Jarek Šimíček Quartet či Lu-
boš Andršt Group. Dosud spolupracoval s řadou 
znamenitých osobností a formací: Helena Von-
dráčková, Leona Machálková, Petr Kolář, Český 
národní symfonický orchestr, Gustav Brom Big 
Band, Tam Tam Orchestra, Big Band Theory, Ani-
mula, Rajnošek B.and, Leona Milla Band, Pavol 
Hammel, Tereza & Groove Inn, Zdeněk ‘Wimpy’ 

Tichota, Bohemia Voice, Vít Pospíšil Organ Trio  
a mnoho dalších. Intenzivně se také věnuje studio-
vé práci - skladba, aranžování atp. Na ústeckém Jazz 
& Blues Festivalu vystupoval již v pátek 21. 10. 2016 
s ansámblem Los Quemados.

JAN HASENÖHRL (*2. 4. 1961 Praha)
Vynikající trumpetista a manažer, jenž hru na trubku 
studoval na pražské konzervatoři a Hudební fakul-

tě AMU (prof. Václav Junek). V sedmnácti nastoupil 
na základě konkurzu do Filmového symfonického  
orchestru, následně působil v orchestru Národního 
divadla a také v Pražském komorním orchestru. 
Na mezinárodních interpretačních soutěžích získal 
několik cen, např. Concertino Praga nebo Pražské jaro. 
Kromě klasické hudby se věnuje též swingu a jazzu.  
V r. 1993 založil Český národní symfonický orchestr, 
jehož je ředitelem. Spolupracuje s řadou zahraničních 
hvězd, jako je Andrea Bocelli, Sting či George Mi-
chael. Vystupoval v mnoha evropských zemích, USA, 
Latinské Americe, Japonsku i Koreji. (janhasenohrl.com)
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DAVID FÁREK
Excelentní saxofonista, flétnista, ale i příležitostný 
zpěvák je znám především jako vytížený člen hned 
několika zásadních domácích big bandů. Prošel 
sestavami Big Bandu Českého rozhlasu, Orchest-
ru Karla Vlacha, Big Bandu sv. Blažeje či Concept 
Art Orchestra. Nejde přitom jen o velké ansámbly 
jazzové. Vyzkoušel si také orchestr muzikálový, třeba 
v nastudování rockové opery Jesus Christ Superstar. 
Doma je ale i v menších sestavách, např. ve skupi-
ně Nedaba Tomáše Sýkory, Hot Line, fusion ka-
pele Jana Hály nebo projektu Jaroslav Šimíček 
Quartet/Quintet, s nímž natočil eponymní album 
(Arta 2017). Též je členem Hudby Hradní stráže  

a Policie České republiky, dvou divadelních  
orchestrů a několika menších „klubových“ uskupení.

JAN JAKUBEC
Velice žádaný hudebník v rozličných žánrových 
disciplínách hrál již od dětství na různé nástroje.  
Basové kytaře se začal intenzivně věnovat ve 13ti. 
Mj. figuroval v obsazení funky-fusion ansámblu 

Bloody Mary Jana Militkého. Profesionální dráhu 
zahájil díky příležitosti uplatnit se v muzikálu Jesus 
Christ Superstar. Na české scéně se pohybuje již 
více než 15 let, během nichž účinkoval s uznáva-
nými jazzovými, popovými, rockovými i folkovými 
osobnostmi. Pravidelně spolupracuje např. s Jaku-
bem Zomerem, Marcelem Flemrem či Michalem 
Pavlíčkem. Podílel se na tvorbě filmových sound-
tracků - Snowboarďáci, Rafťáci, Ro(c)k Podvraťáků, 
Kozí příběh a dosud má na kontě přes 30 alb vskutku 
věhlasných interpretů - Kamil Střihavka, Lenka 
Dusilová, Radůza, Dara Rolins, Dasha, DJ Neo, 
Milan Svoboda, Pragasón, Yvonne Sanchez, 
Jana Lota ad. Rovněž doprovázel televizní pořady 
SuperStar, StarDance, X Factor aj. Na ústeckém Jazz 
& Blues Festivalu vystupoval již v úterý 4. 10. 2016 
s Bobby Shew Big Bandem.

OTTO HEJNIC
Osobitý muzikant, jenž je pro univerzálnost jed-
ním z nejvyhledávanějších českých bubeníků. Jako 
leader natočil 3 alba a v roli sidemana figuruje na 

dalších téměř 40ti. Pravidelně koncertuje nejen 
v Čechách a na Slovensku, ale i po Evropě a USA. 
Po absolutoriu bicích na pražské konzervatoři u prof. 
Miloše Veselého se věnoval i pianu a skladbě. Na  
2 roky se stal firemním hráčem Yamaha Drums. 
Ve 22ti získal stipendium na prestižní bostonské 
Berklee of Music. Ač toho nevyužil, ve Státech 
několik let žil a sbíral zkušenosti. Doprovázel vyni-
kající osobnosti, např. Joe Rybczyk jr., Jason Frati-
celli, Fitzgerald Jenkins, Gustavo Carucci, Marcin 
Garbulinsky, Ben Meigners, Chuck Wansley atd. 
V USA pořídil své první jazz album Live from New  
Orleans (2004). Po návratu do Prahy se stal učitelem 
na americké International School of Music and Fine 
Arts Prague (ISMFA). V r. 2009 založil vlastní soubor, 
pro který komponuje. Modern-jazzové Otto Hejnic 
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Trio dotvářejí ještě znamenitý slovenský klavírista 
Ondrej Krajňák a virtuózní kontrabasista Josef 
Fečo. U prestižního slovenského labelu Hevhetia 
vydali 3 vysoce oceňovaná CD. Odehráli několik  
stovek koncertů a pravidelně vystupují nejen v  
Evropě, ale jsou zváni i do zámoří, např. International 
Jazz Festival v Mexiku a následné turné v r. 2015. 
Otto také skládá. Krom komerční a divadelní hudby  
(hra Sleeping Arround pro Strašnické divadlo 2010), 
má na svědomí muziku k dokumentu Hoteliér reži-
séra Josefa Abrháma ml. Snímek zachycující slav-

né herecké osobnosti (Pavel Landovský, Vladimír  
Pucholt, Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Jan Kačer) 
byl r. 2014 nominován na Českého lva. V neposled-
ní řadě i fotí a vystavuje (Liberecká galerie, pražská 
galerie Rock Café, Galerie Café Obzor Rudná ap.) Mj. 
působí v rock-bluesové formaci Dani Robinson 
Concept (USA/CZ), bigbandu Original Vintage 
Orchestra, fusion uskupení Rajnošek B.and, na-
jazzlém moravském folkloru Zuzana Lapčíková 
Band či pop-folku Petr, Otto a Já.
(ottohejnic.com)
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JAN KOŘÍNEK & GROOVE FEAT. LORENZO THOMPSON (CZ/USA)

SOBOTA 19. 10. 2019 20:00 

Lorenzo Thompson (v); Jan Kořínek (org.); Jiří Maršíček (g); Jan Nikendey (ds)

Zpěv chicagské hvězdy, jíž přezdívají Mr. Blues, je 
vysoce ceněn kolegy, kritiky a hlavně diváky, které 
pravidelně dostává do varu. Maximální profesiona-
lita, radost z hraní, rytmická smršť a divoká show… 
Vystoupení skvělého blues-soulového zpěváka  

Lorenza Thompsona je vždy nezapomenutelným 
zážitkem - zvláště ve spojení se špičkovými muzi-
kanty kapely Groove varhaníka Jana Kořínka, jenž 
jí vede již přes 20 let…
(jankorinek.org)

LORENZO THOMPSON
Věhlasný chicagský blues-soulový muzikant je 
opravdu dynamický bavič, který má jedinečnou 
schopnost spojit se s publikem všude, kde se ob-
jeví. Je umělcem, jehož si lidé pamatují a vracejí se 
k němu. Jeho energie je nakažlivá a každou show 

promění v jednu velkou party. Zpíval již jako dítě go-
spely s babičkou v kostele. Celý život ho inspirovaly 
bluesové legendy jako Howlin‘ Wolf, Muddy Waters, 
B. B. King, Sonny Boy Williamson nebo Jimmy Reed. 
Pravidelně muzicíruje ve slavných chicagských klu-
bech Buddy Guy‘s Legends a Rosa‘s Lounge. Účinkoval 
s nejen chicagskými celebritami jako David Meyers, 
Pinetop Perkins, Melvin Taylor, Detroit Junior, 
Buddy Scott či Harmonica Hinds, pódium sdílel 
s bluesovými osobnostmi jako např. Mighty Joe 
Young, Willie Kent, Eddie Clearwater, Sugar Blue, 
Aaron Burton, Howard Scott & The World Band, 
Malcolm „Little Mack“ Simmons, Lurrie Bell, 
Iceman Robinson, Little Arthur Duncan, Byther 
Smith, Hubert Sumlin, Jimmie Lee Robinson,  
Jimmy Burns nebo Magic Slim a otevíral festiva-
lové koncerty mnohých velikánů: Son Seals, Koko 
Taylor, Huey Lewis & The News, Lonnie Brooks aj. 
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Během své kariéry procestoval víceméně celý svět, 
vystupoval v Německu, České republice, Maďarsku, 
Polsku, Moskvě, Madridu, Barceloně, Chile, Argenti-
ně, Paraguayi, Brazílii atd. A ve Spojených státech je 

vždy velmi žádán, od ‘Sweet Home Chicago’ až po 
South Bend v Indianě. Fanoušci odcházejí se slzami  
i úsměvy na tvářích a srdce jim buší radostí. 
(lorenzothompson.com)

JAN KOŘÍNEK
Brilantní hráč na 
elektrické varha-
ny, producent ale 
i zvukový režisér, 
má za sebou pes-
trou koncertní 
spolupráci, s ky-
taristou Rennie 
Trossmanem se 
na pódiu poprvé 
setkal v r. 1995, kdy 
vznikla formace 
The Next Genera-
tion Blues Band 
a od počátku 

doprovázela různé bluesové osobnosti na četných 
turné po České republice i Evropě (zpěvák Eb Da-
vis, Lorenzo Thompson, Ramblin‘ Rex, saxofonista 
František Kop, Karel Růžička jr., zpěvačka Sharon 
Lewis atd.) V r. 1998 založil instrumentální uskupení 
The Blues Generation - nyní špičkový pražský band 
Jan Kořínek & Groove, jenž navazuje na tradice pů-
vodního acid jazzu, blues i amerického funky 60. - 70. 
let. V obsazení Hammond organ - saxofon - kytara 
- bicí kapela hrála až do r. 2000, kdy se na baskyta-
ru připojil legendární Vladimír ‘Guma’ Kulhánek, 
známý dlouholetým účinkováním v ETC Vladimíra 
Mišíka. Na ústeckém festivalu se Jan objevil mj. už 
v sobotu 17. 10. 2008 s formací Chick Willis & Tros- 
sman-Kořínek Band.
(jankorinek.org)

JIŘÍ MARŠÍČEK
Mladý a talentovaný kytarista i zpěvák, jenž se po-
hybuje po celém bluesovém spektru. Je ovlivněn 
nejznámějšími elektrickými bluesmany jako Stevie 
Ray Vaughan, Freddie King, Sean Costello či Albert 
King. Kromě vlastních projektů Jiří Maršíček Trio 
nebo Jiří Maršíček Band se příležitostně vyskytuje 
v četných sestavách jako např. Gerald Clark Blues 
Band, Charlie Slavík Revue atd. 
(facebook.com/JiriMarsicekBand)

JAN NIKENDEY
Absolvent oboru architektura a urbanismus na Tech-
nické univerzitě v Liberci (2005 - 2013) a učitel bicích 
nástrojů na ZUŠ v Jablonci nad Nisou je mladým (34) 
a nadějným hudebníkem, jenž mj. působí v bube-
nické skupině Barrel Battery, klasickém, swingovém 
i jazzovém Jabloneckém klarinetovém kvartetu, 
rock-popové kapele Wet Paint, alternative-rock 
bandu NůŽ atd. a také spolu s všestranným muzi-
kantem a jediným hráčem na osmistrunnou kytaru 
v ČR, Jakubem Hlobilem, na komorní scéně praž-
ského Divadla pod Palmovkou (Poslední důvod, 
proč se nezabít). 
(facebook.com/nikendey)
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ALBERT CASTIGLIA BAND (USA) SOBOTA 19. 10. 2019 21:15 

Albert Castiglia (g, v); Justine Tompkins (bg, bv); Ephraim Lowell (ds, bv)

Tvrdé, moderní blues z jižní Floridy. Zdravá kombina-
ce staré i nové školy… (albertcastiglia.net)
„Označovat Alberta Castiglia za nejnovějšího americ-
kého krále blues může být trochu předčasné, ale není  

pochyb o tom, že si zřejmě brzy tento titul zaslouží.“ 
- Miami New Times. Vystoupení zprostředkovala  
pražská společnost Capricorn Promotion 
(capricornpromotion.cz).

ALBERT CASTIGLIA (*12. 8. 1969 New York City)
Skvělý zpěvák, muzikant a skladatel - po matce 
Kubánec a otci Ital - se v pěti letech s rodinou pře-
stěhoval za příbuznými do floridského Miami, kde 
po dokončení univerzitních studií 4 roky pracoval 
jako agent sociálních služeb. S kytarou však za-
čal již ve dvanácti. V r 1990 se připojil k ansámblu  
Miami Blues Authority a r. 1996 ho objevila  

ikona chicagského blues, zpěvák a harmonikář  
Junior Wells, jenž ho najal jako svého hlavního kyta-
ristu a poté s ním absolvoval několik světových tur-
né. Tento post zastával až do Wellsovy smrti v r 1998.  
V r. 1997 ho časopis „Miami New Times“ vyhlásil  
nejlepším bluesovým kytaristou. V Chicagu se pak  
seznámil se soulbluesovou zpěvačkou Sandrou Hall, 
se kterou spolupůsobil až do konce století. R. 2002 se 
ocitl v sestavě superkapely Alligator Alley Allstars 
kalifornského bluesrockera Davida Shelleye…  
Albert kombinuje hardcore-blues, soul, rock i count-
ry a výsledný ojedinělý sound oslovuje jak rockery, tak 
i bluesové puristy. Jeho vokální projev je srovnáván se 
stylem Van Morrisona. Dosud spolupracoval s řadou 
věhlasných osobností: Aron Burton, Pinetop Per-
kins, Melvin Taylor, Sugar Blue, Phil Guy, Ronnie 
Earl, Billy Boy Arnold, Ronnie Baker Brooks, John 
Primer, Lurrie Bell, Jerry Portnoy, Larry McCray, 
Eddy Clearwater, John Ginty nebo Otis Clay… 
(albertcastiglia.net).
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Vynikající bubeník z Rhode Islandu bývá obvykle 
spojován s mezinárodní bluesovou partou Roomful 
Of Blues, od r. 2010 ovšem též melouchaří s forma-
cí Fried Miracle, kterou si založil víceméně proto, 
aby měl kde, se zpěvákem Aaronem Lehtonenem, 
představovat bezpočet původních songů, které spo-
lu za drahná léta spáchali. Ostatně, znají se už od ra-
ného teenagerského věku. Oba fungovali v průběhu 
svých kariér v mnoha i společných kapelách. I když 
ale byli zaneprázdněni projekty samostatnými, 
zůstali v kontaktu a vzájemně si nápady vyměňovali. 
Kromě toho ovšem Ephraim spolupracoval s mno-
hými ostatními, např. texaský bluesový kytarista, zpě-
vák a skladatel Monster Mike Welch (v letech 2017, 
2018 a 2019 nominován na cenu Blues Music Award) 
- CD Adding Insight to Injury (95 North Records 2004); 
bostonský harmonica-rock-blues-band Ottomatic 
Slim - CD Ottomatic Slim (95 North Records 2005); 
rhodeislandský rockový kytarista a zpěvák Rick Fam 
- CD Death Streak (2011), indie-rock-country-pop 
BunkTown z rhodeislandského města Providence 
atd.

JUSTINE TOMPKINS

Baskytaristka a skladatelka Justine Tompkins 
(Gardner) z newjerseyského Frenchtownu se hudbě 
věnuje od 7 let, hraje na klavír a klarinet, s elektrickou 
basou začala samostudiem ve 2. ročníku regionální 
střední školy v Delaware Valley, kde si přivydělávala 
účinkováním v jazzové kapele. Později navštěvovala 
proslulou Berklee College of Music, kde se vzděláva-
la pod vedením basových velikánů - Anthony Vitti, 
Whit Browne, Matt Garrison, Oscar Stagnaro ad. 

Zde se také věnovala různým stylům, od jazzu přes 
rock, latinu až po blues. V r. 2009 promovala ‘summa 
cum laude’ s titulem Bachelor of Arts. Ještě v Berklee 
vystupovala a natáčela s řadou skupin, vč. ReMi se 
zpěvačkou a skladatelkou Molly Dorsman a bube-
nicí Rosanou Cabán či bostonskými alternativními 
indie-rockery A‘tris, s nimiž již v 19ti zažívala léto 
cestováním po Státech. Po absolutoriu pozvolna 
pronikala do bluesových kruhů jižně od Bostonu, 
muzicírovala s vynikajícími bubeníky (Scoop Davis, 
Duke Kelley, Dan Bunge) a excelentním kytaris-
tou Greggem Millerem. Koncem r. 2010 se vrátila 
do New Jersey, kde se spojila s originální rockovou 
kapelou Root Spirits. V září 2011 začala fungovat 
s bývalým kytaristou Sheryl Crow Toddem Wolfem  
a bubeníkem Rogerem Vossem. S Todd Wolfe 
Bandem strávila roky psaní, nahrávání i koncerto-
vání, mj. i v Německu, Rakousku, Polsku, Nizozemí,  
České republice, Japonsku či Kanadě. Koncem r. 2017 
navázala kontakt s bluesovým zpěvákem JJ Thame-
sem a vystupovala doma i v zahraničí. R. 2018, po 
přestěhování na Floridu, účinkovala s formací Trevor 
Bystrom Band. Během kariéry měla tu čest spolu-
pracovat i sdílet jeviště s natolik úžasnými talen-
ty, jako např. B. B. King, Gary Clark Jr. nebo Kim  
Simmonds a rovněž intenzivně vystupovat se  
známým varhaníkem Johnem Gintym. 
(beanbass.com)

EPHRAIM LOWELL
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JCM: CLEM CLEMPSON + MARK CLARKE + EDDIE FILIPP (GB/D)

SOBOTA 19. 10. 2019 22:30 

David ‘Clem’ Clempson (g, v); Mark Clarke (bg, v); Edward ‘Eddie’ Filipp (ds)

JCM v nové sestavě (Clem Clempson, Mark Clarke & 
Eddie Filipp) uctí památku Jona Hisemana koncert-
ním turné… V dubnu 2018 oznámilo trio bývalých 
členů legendární kapely Colosseum - Jon Hiseman, 
Clem Clempson a Mark Clarke vydání nového titulu 
Heroes (Repertoire Records 20. 4. 2018) a následně 
i návrat na pódia. Obojí pod názvem JCM. Album 

vyšlo a formace se vydala na stejnojmenný zájezd, 
jehož pražská zastávka byla naplánovaná na 23. květ-
na. Bohužel po několika prvních shows hudební svět 
opustil frontman Jon Hiseman, který podlehl těžké 
nemoci… (jcmband.com).
Vystoupení zprostředkovala pražská společnost  
Capricorn Promotion (capricornpromotion.cz).

DAVE ‘CLEM’ CLEMPSON 
(*5. 9. 1949 Tamworth, Staffordshire)
Kytarový veterán David Clempson započal kariéru 
ve 2. pol. 60. let v instrumentálně prvotřídním tvr-
dém triu (typu Cream) poněkud kuriózního jména 
Bakerloo Blues Line (posléze jen Bakerloo - Last 
Blues), které se mj. 18. října 1968 zhostilo role před-
skokanů Led Zeppelin ve věhlasném londýnském 
Marquee Clubu (Wardour Street, Soho). Absolvova-
li společnou středoanglickou šňůru ‹Big Bear Ffolly‘ 
s birminghamskými experimentátory Locomotive 
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a Tea & Symphony (kde Clempson rovněž půso-
bil) a pozdějšími Black Sabbath - Earth (vše pod 
záštitou labelu Big Bear zorganizoval manažer Jim 
Simpson). Po debutovém singlu u Harvest Records 
(tehdy jeden z ‘progresivních’ labelů EMI) ‘Driving 
Backwards’/‘Once Upon a Time‘ (HAR 5004) vyda-
ném 11. 7. 1969 následovalo (v prosinci) eponymní 
album a to bylo prakticky vše. Ještě r. 1969 se Clem 
spojil s Cozy Powellem a Davem Peggem. Na-
bídce Jona Hisemana však nemohl odolat a už na 
podzim zamířil do Colossea, kam technikou dobře 
zapadl a vzešlo tak jedno z nejskvělejších alb rocko-
vé historie ‘Colosseum Live’!… nic lepšího už natočit 
nešlo. Po nesrovnalostech se Stevem Marriottem 
opustil Peter Frampton r. 1971 Humble Pie, kteří 
se nacházeli na vrcholu, a nutně musel přijít ade-
kvátní nástupce. Marriott tudíž Clema od Colossea 
odvedl (komerčně se ansámbl s Humble Pie nemohl 
srovnávat a tomu odpovídala i gáže), Hiseman se 
s vynikajícím hráčem rozloučil a Colosseum rozpus-
til. S novým příchozím se Humble Pie rozjeli ještě 
kreativněji. Vznikla superalba, mj. i ‘King Biscuit Flower 
Hour Presents: In Concert’ (1973) vydané pak (1995) 
na CD. V r. 1975 ale Dave odešel. Nějaký čas ‘brnkal’ 
u starých i nových přátel (Dick Heckstall - Smith, 
Chris Farlowe, Dave Greenslade aj.), pokoušel se 
založit soubor vlastní (např. Strange Brew s Po-
wellem a Gregem Ridleyem) nebo někam vstoupit 
(u Deep Purple co náhradník za Ritchie Blackmo-
ra, k Tommy Bolinovi atd.) Na krátkou dobu si ho 
Marriott vypůjčil pro svůj band All Stars, chvíli ko-
ketoval s Davidem Byronem z Uriah Heep, ustavili 
nedlouho trvající Rough Diamond (po odchodu 

Byrona a hádce ohledně názvu, se pojmenovali 
Champion, nahráli stejnojmennou desku a v r. 1979 
se rozešli…) Hostoval také u rhythm & bluesových 
Snafu, kde nahradil Micky Moodyho, u Shortlist 
Rogera Chapmana, u Cozy Powell & Friends či 
Kena Hensleye. Na přelomu 1980/81 podnikl Jack 
Bruce spolu s Davidem Sanciousem, Billy Cobha-
mem a Clempsonem rozsáhlý evropský zájezd, říj-
nové rockpalastové show (1980) se zapsalo do dějin 
(v tomto obsazení se dochovalo i několik nahrávek, 
bohužel však zvuková kvalita zdaleka není optimál-
ní). Následovala vystoupení s Jonem Andersonem 
(ex-Yes) a k různým sessions i koncertům ho často 
zval Bruce. Jeho um ale uznávali i využívali též mno-
zí ostatní, např. Bob Dylan, Manfred Mann‘s Earth 
Band nebo Chris De Burgh. R. 1994 došlo k reuni-
onu, obnovení Colossea mělo takový ohlas, že v r. 
1994 opět vyrazili na turné. V létě 2003 se Hiseman, 
Heckstall - Smith, Farlowe, Mark Clarke, Greensla-
de a Clempson uchýlili do studia, chystali nový titul  
a připravovali se na podzimní tour (záznam Live  
Cologne 1994 vyšel r. 2003 na CD a DVD a lze jej vřele 
doporučit). Nicméně Clem vydělává převážně hud-
bou filmovou, kdo poslouchá soundtracky, začasto 
narazí na ‘Clema’ Clempsona: G. I. Jane, James Bond 
- Tomorrow Never Dies, Evita, Lawn Dogs… Ke spolu-
práci na romantické komedii Notting Hill (1999) ho 
dokonce vyzval Oscarový skladatel Trevor Jones. 
Na ústeckém festivalu se Clem objevil již v sobotu 
17. 10. 2009 s formací Dave ‘Clem’ Clempson & The 
Hamburg Blues Band, kde jako mimořádný host 
účinkoval i Arthur Brown. 
(clemclempson.com)

MARK CLARKE (*25. 7. 1950 Liverpool)

Věhlasný britský hudebník, baskytarista a zpěvák, 
známý mj. působením v londýnských Uriah Heep. 

Pro basu se rozhodl již ve 12ti, když v Liverpoolu uvi-
děl Beatles a další z tamních kapel. Zde také r. 1966 
začínal ve formaci The Kegmen, v r. 1968 fungoval 
v birminghamských Locomotive a koncem téhož 
roku v jazzbluesovém ansámblu St. James Infir-
mary. Magazín Liverpool Echo o něm v jednom ze 
článků napsal, že je „Joe Cocker z Liverpoolu“. Po roce 
lokálního vystupování odešel do Londýna, kde se 
setkal s Davidem Clempsonem, který tehdy již hrál 
v Colosseu. Po nějaké době ho Jon Hiseman vyzval, 
aby se v létě 1970 ke Colosseu připojil. V sestavě se 
vyskytoval až do rozchodu na konci r. 1971, ale také 
znovu od r. 1994 po opětovném shledání. Na pře-
lomu let 1971/72 spolupracoval s Uriah Heep, kde 
se autorsky podílel na skladbě The Wizard z desky 
Demons and Wizards (Bronze/Island Records 1972). 
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Na prahu r. 1973 zakotvil v obsazení Hisemanových 
Tempest, s nimiž spolu s ostatními (Allan Hold-
sworth, Ollie Halsall a Paul Williams) figuruje na 
dvou studiových a jednom živém albu. Ke svým 
sólovým počinům ho též přizval Ken Hensley.  
V r. 1975 založil uskupení Natural Gas - Joey 
Molland (g), Peter Wood (kb) a Jerry Shirley 
(ds), hrál rovněž v Mountain, power triu TorQue,  
(bubeník Steve Luongo a Billy Squier), Rainbow  
Ritchie Blackmorea a r. 1980 začal tvořit s americkým 
rockerem Billy Squierem a natočil s ním songy  

The Stroke, In the Dark či album Don‘t Say No a mno-
ho dalších nahrávek. V r. 1986 absolvoval několik 
turné s The Monkees a donedávna ještě spolupra-
coval s populární hvězdou Davy Jonesem, Ianem 
Hunterem (Mott the Hoople) atd. Do obnoveného 
Colossea se vrátil r. 1994 a setrval tu až do rozluč-
kového koncertu v londýnském Shepherd‘s Bush  
Empire v sobotu 28. 2. 2015. První jeho ‘sólovku’  
Moving to the Moon (It‘s About Music 2010)  
koprodukoval Ray DeTone, který pro titul spáchal 
všechny kytary.

EDWARD ‘EDDIE’ FILIPP

Univerzální bubeník z dolnosaského Brunšviku, jenž 
je od 22ti profesionálním hudebníkem. Již ve 20ti se 
připojil k populárním glamrockerům Sweety Glitter 

& The Sweethearts, s nimiž absolvoval neuvěřitelné 
množství koncertů na vskutku velkých pódiích. V se-
stavě vydržel přesně do svých 30. narozenin. Krátce 
pak zaskakoval u londýnských The Sweet Andyho 
Scotta a v r. 1996 se ve studiu setkal s věhlasným 
berlínským kytaristou Alexem Contim, který ho při-
zval k práci na jeho sólovém CD a později i do power 
kvarteta Rockship spolu s Ingou Rumpf. Zde setrval 
po 4 léta. Od r. 2000 provozuje vlastní studio a vyda-
vatelství, kde působí jako studiový hráč i producent 
nejen své přítelkyně, zpěvačky, aranžérky a skladatel-
ky Britty Rex, ale i dalších umělců: Clem Clempson, 
Dietmar Osterburg, Tadeusz Jakubowski aj. S Ale-
xem se též podílel na albu Freedom (2012) hambur-
ských rockerů Lake, jež však kvůli právním sporům 
s bývalým zpěvákem Lloydem Andersonem muse-
lo být staženo z trhu. (eddiefilipp.de)



Zvuk:  Jiří Zámečník, Dělnická 474/72, 417 12 Proboštov, +420 602 483 581, 
obchod@zvukzamecnik.cz, www.zvukzamecnik.cz

Festival si klade za cíl představování soudobé jazzové a bluesové hudby ve všech jejích odstínech a za interpretace 
špiček české, evropské i světové scény. Vznikl v Ústí nad Labem v r. 1996 a patří k vrcholným přehlídkám v České 
republice i střední Evropě. 

Koná se za podpory Statutárního města Ústí nad Labem (usti-nl.cz), Ústeckého kraje (kr-ustecky.cz) 
a Severočeské vodárenské společnosti a. s. (svs.cz).

Pořadatel: Kulturní středisko Města Ústí nad Labem, Velká Hradební 33/619, 400 01 Ústí n. L.

Mediální partneři:  Ústecký deník (ustecky.denik.cz) - Vltava-Labe-Press, a. s. (vlp.cz),  
Český rozhlas Sever (rozhlas.cz/sever), RT Ústecka (regionalnitelevize.cz),  
FORUM Ústí nad Labem (forumustinadlabem.cz)

Vydalo Kulturní středisko Města Ústí nad Labem (Velká Hradební 33/619, 400 01 Ústí n. L.) ve spolupráci  
s Ústeckou kulturní platformou 98 (Na Ladech 2654/57, 400 11 Ústí nad Labem, ukp98.info, e-mail: info@ukp98.cz, 
IČO: 68298587, registrace: č. j. US/1-1/35871/98-R) - vydavatel někdejšího kulturně-sportovně-společenského  
měsíčníku ‘Nové Ústecké přehledy’ (redakce: Masarykova 238/157, reg. č. titulu: MK ČR E 12939, www.nup.cz) -  
překlad a editace: Milan ‘Fred’ Pištěk; grafický návrh a elektronická sazba: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o;  
tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o., U Chemičky 880/18, 400 01 Ústí n. L., info@tiskslon.cz, tiskslon.cz

V Ústí nad Labem 2019





V letech 1996 - 2018 na festivalu účinkovali: Peter Adamkovič / Mark Adams / Roy Adams / Mina Agossi / Paul Ahorn / Chris Aldridge / Bernard 
Allison / Franco Ambrosetti / Jay Anderson / Miller Anderson / Akira Ando / Martin Andr / Luboš Andršt / Apostolis ‘Lakis’ Anthimos / Laurie Antonioli 
/ Petr Antoš / Carmine Appice / Neil Archer / Radek Arnold / Adrian Askew / Brian Auger / Karma D. Auger / Savannah Grace Auger / Roy Ayers / Nailor 
‘Proveta’ Azevedo / Elias Bailey / Long John Baldry / Vernon ‘Chico’ Banks / Július ‘Ďuso’ Baroš / Tomáš ‘Kaštan’ Baroš / Alberto Barreira / Karel Bárta 
/ Juraj Bartoš / Milton Batera / Bruce Bears / Francesco Beccaro / Harald Becher / Charles Roscoe Beck / Michael ‘Bexi’ Becker / Maggie Bell / Petr 
Beneš / Matěj Benko / Rudi Berger / Will Bernard / Simon Bernier / Paul Bielatowicz / Dick Bird / Wil Blades / Michael Blessing / Sugar Blue / Tomáš 
‘Bobek’ Bobrovniczký / Robert Boddin / Fabrice Bon / Marcus Bonfanti / Shaun Booker / Stephan Bormann / Jean-Paul Bourelly / Bob Bowen / Curtis 
Boyd / Petra Börnerová & Benkő Zsolt / Tom Brechtlein / Tommy ‘TNT’ Brenneck / Jozef Brisuda / Chris Britton / Bobby Broom / Arthur Brown / Kaia 
Brown / Pete Brown / Jan Burian / Elio Buselli / David Bušek / František Cafourek / Will Calhoun / Omar Rodríguez Calvo / Bruno B. Camacho / Jerry 
Campbell / Roger ‘Chappo’ Chapman / Melvin ‘Pookie’ Carlisle / Keith Carlock / Patrick Chartol / Amit Chatterjee / Popa Chubby / Armando Chuh / 
Chick Churchill / Roberto Ciotti / Zdeněk Cimmerman / Jakub Cirkl / Ana Cisneros / Cristin Claas / Stuart Clayton / Dave ‘Clem’ Clempson / Marcus 
Cliffe / Freddy Cole / Deborah Coleman / Craig Connet / Bryan Corbett / Ivan Correa / Butch Coulter / Jesse Bernard ‘Slim’ Cross / Lazaro Cruz / Tom 
Curiano / Simon Currie / Csaba Csendes / Stanislav Cvanciger / Eric Czar / Robby Černý / Rudolf Dašek / Eb Davis / Adam Davy / Elton Dean / Graham 
Dee / Laco Déczi / Vaico Déczi / Bawo Dege / Eli DeGibri / Barbara Dennerlein / Pat DeSalvo / Valter Detond / Libor Dirda / Pavel Dirda / Vladimír 
Dirda / Willie ‘Popsy’ Dixon / Bob Doezema / Lukáš Doksanský / Jakub Doležal / Nicks Donald / Ray Dorset / Jan Doskočil / Roman Dragoun / Chris 
Dreja / Chris Duarte / Jakub Duša / Bronislaw Duży / Petr Dvorský / Krzysztof Dziedzic / Márton Eged / John Ellis / Marc Erbetta / Alexis H. Estevez 
/ John Etheridge / Nick Etwell / Orrin Evans / Přemysl Faukner / Ján Fečo / Josef Fečo / Mike del Ferro / Luboš Filipi / Chuck Findley / Larry Finn / 
Matt Fishwick / Zdeněk Fišer / Ricardo Fiuza / Marcel Flemr / Przemyslaw Florczak / Robben Ford / Chris Foreman / Silvio Fortes / Kilian Forster / 
Maciej Fortuna / Al Foster / Sebastian Frankiewicz / Rostislav Fraš / Petr Fríd / Zdeněk ‚Sam‘ Frýbort / Andy Fusco / Jarmut Gabriel/ Eric Gales / Attila 
Gálfi / Thierry Le Gall / Ondřej Galuška / Maciek Garbowski / Ray Gaskins / Andreas Geck / Liam Genockey / Ian Gibbons / Melvin Gibbs / Davide 
Giovannini / Peter De Girolamo / Marcello Giuliani / George Glover / Milan Golha / Filip Gondolán / Joe Gooch / Torsten Goods / Marty Greenberg / 
Jack Greenwood / Garnet Grimm / Binky Griptite / Zdeněk Grosman / Dave ‘Diesel’ Guy / Grzegorz Grzyb / Tim Hahn / Viktor Haissinger / Jan Hajnal 
/ Jiří Hála / Craig Hall / Brad Hallen / Helen Hardy / James Harries / Jan Hasenöhrl / Kevin Hays / Michal Hejna / Jaromír Helešic / Scott Henderson / 
Dan Hickey / Jan Holeček / Jiří Holman / Wendell Holmes / Sherman Holmes / Tomáš Homuta / Jaromír Honzák / Hugh Hopper / Gábor ‘Egg’ Horváth 
/ Martin Hořejší / Jiří Hoření / Tobias ‘Toby’ Hounsham / Hadži Hrkal / Jan Hrubý / Christoph Huber / Mike Hugg / Lester Hunt / Tom Hunter / Jan 
Chalupský / Lukáš Chejn / Andrés Ibarburu / Vic Jackson / Felix Otto Jacobi / Éric Jacot / Ladislav Jakl / Jan Jakubec / Jaroslav Jakubovič / José Ned 
James / Štěpán Janoušek / Bryce Jarrett / Slawomir Jaskulke / Michal Jaško / Péter Jelasity / Filip Jeníček / Pavel Jeřábek / Ota Jirgl / Jimmi Johnson 
/ Jiří Jonák / Paul Jones / Sharon Jones / Joyce / Vlastimil Jurčík / Ondřej Kabrna / Christoph Victor Kaiser / Marcin Kajper / Luba ‚Stone‘ Kamenická 
/ Jaroslav ‘Barney’ Kantor / Demian Kappenstein / Christian von Kaphengst / Grzegorz Karnas / Petr Kašpar / Tom Kennedy / Dave Keyes / Ben King / 
Franky Klassen / Jan Knop / Jiří Kollman / Al Kooper / Ondřej Kopička / Emil Kopřiva / Jan Korselt  / Jan Kořínek / Svatopluk Košvanec / Lukáš 
Koudelka / Jan Kozel / Jiří George Kozel / Uli Kraemer / Martin Kratochvíl / Ryszard Krawczuk / Michael Krásný / Karin Krog / Bára Křivinková / 
Sebastian Kuchczynski / Joe Kučera / Jakub Kujawa / Vladimír ‘Guma’ Kulhánek / Peter Kunst /Pavel Kušnír / Pat LaBarbera / Romain Labaye / René 
Lacko / Mark Lamson / Gert Lange / Michael Ledbetter / Ric Lee / Martin Lehký / Tony Levin / Sharon Lewis / Archibald Ligonniere / John Lingwood 
/ Peter Lipa / Peter Lipa jr. / Boris Livchits / Beto Lopes / Simon Lott / Vera Love / Daryl Lowery / Pete Lucas / Thomas ‘Lui’ Ludwig / Elio R. Luis / 
Andy Lutter  / Leo Lyons / Dave Maggs  / Stanislav Mácha  / Bob Malach  /  Jan Malý  / Harvey ‘The Snake’ Mandel  / Bosco ‘Bass’ Mann / Michal 
´Kocour´ Mareček / Roberto Magris / Martin Marinčák / Štěpán Markovič / Pat Mastelotto / Karel Matějka / Krissy Matthews / Phil May / Michael 
Mayo / Luis Mayol /Jon McDonald / Jim McCarty / Tom McGuinness / Lenny Media / Claire Michael / Jakub Michálek / Andy Michell / Carlos Mieres 
/ Petr Mikeš / Palle Mikkelborg / Alan Mian / Jiří Milota / Jan Miserre / Michal Míšek / Matthew Mitchell / Róbert ‘Bobo’ Mitręga / Jan Mizler / Patrick 
Moore / Vladimír ‚Kid‘ Moravec / Miloš Morávek / Tutty Moreno / Queen Esther Morrow / Nick Moss / Michal Mravec / Patrick Muller / Mário Nagy 
/ Zbigniew Namyslowski / Randy Napoleon / Jiří Nedoma / Roman Němec / Radek Němejc / Mike Nordberg / Pavel ‘Houba’ Novák / Václav Novák / 
Marek Novotný / Radek Nowicki / Adam Nussbaum / Jakub Nývlt / Danny O’Connor / Tomáš Olšan / Benjamin Omerzell / Johnny O’Neal / Greg Osby 
/ Carlos Pino / Krzystof Pacan / Daniela Pacovská / Petr Palešník / Carl Palmer / Dan Panchártek / Pablo Paredes / Adolfo ‘Fito’ de la Parra / Vláďa 
Pavlíček / Frank Parker, jr. / Lee Pearson / Aladár Pege / Rostislav Pechoušek / Jimmy ‘Blue Shoes’ Pendleton / George Perez / Marian Petržela / 
Brandon Pettiford / Charles Owens / Martin Plachý / Jon Playle / Marcel Ploner / Petr ‘Kulich’ Pokorný / Roman Pokorný / Ondřej Pomajsl  / Vít 
Pospíšil / Milan Potoček / Reg Presley / John Pressley / Dede Priest / Michal Prokop / John R. Purcell / Robo Ragan / Bharata Rajnošek / Pavel Razím 
/ Travis Reed / Dániel Redo / Jerome Regard / Jeff Reilly / Bawo Reinhardt / Lulo Reinhardt / Christoph Reuter / Markus Reutert / Zezo Ribeiro / 
Ladislav Richter / Róbert Rist / Osian Roberts / Duke Robillard / Greg Rockingham / Michael Roetsch / Bogumil Romanowski / Gustavo Roriz / 
Rosanna & Zélia / Romain Ross / Christian Rover / Christiane Ruvenal / Pavel Jakub Ryba / Michal Rybka / Terje Rypdal / Hanka Říhová / Flavio 
Vargas Dos Santos / Hana Sasková / Stefan Ivan Schäfer / Elmar Schmidt / Milan Schmidt / Juergen Schuld / Christoph Schweizer / Simone Scifoni / 
John Scofield / Patrick Seals / Petr Sedlák / Jan Seidl / Bobby Shew / Lonnie Shields / Kim Simmonds / Pete Siers / Steve Simpson / Gavin Skeggs / Jerzy 
‘Jorgos’ Skolias / Jósef Skrzek / Neil Simpson / Jiří Slavíček / Magic Slim / Simon Slowik / David Smale / Petr ‚Kopčem‘ Smékal / Ian Hendrickson 
Smith  / Steve Smith  /  Jan Smoczynski  / Antonín Smrčka  / Arturo Soriano / Dale Spalding / Filip Spálený  / Frank Stauch  / Homer  ‘Funky Foot’ 
Steinweiss / Mike Stern / T. M. Stevens / Bill Stewart / Jiří Stivín / Jiří Stivín jr. / Walter Sitz / Jeff Stout / Martin Streško / Rodolfo Stroeter / Katka 
Stupková / Neal Sugarman / Miloš Suchomel / Hiro Suzuki / Steve Swallow / Robert Szewczuga / Jan Šatra / Jaroslav ‘Erno’ Šedivý / Michal Šimko / 
Jaroslav Šindler / Libor Šmoldas / Přemysl Šoba / Jozef ‘Dodo’ Šošoka / Lubomír Šrámek / Ondřej Štajnochr / Martin Šulc / Radek Švejda / Aki Takase 
/ Ohad Talmor / Ann Tappan / Dick Taylor / Larry ‘The Mole’ Taylor / Earl Thomas / Paul Tietze / Mark Teixeira / Zdeněk ‘Wimpy’ Tichota / Michal Tokaj 
/ T. C. Tolliver / Michal Tomaszczyk / Kryštof Tomeček / František Tomšíček / Přemek Tomšíček / Liber Torriente / Rob Townsend / Pat Travers / Laco 
Tropp / Rene Trossman / Erik Truffaz / Václav Tůma / Adam Tvrdý / Gary ‘Twiggy’ Twigg / Tomáš Uhlík / František Uhlíř / James ‘Blood’ Ulmer / Michal 
Urbaniak / Boris Urbánek / Mika Urbaniak / Jan Uvira / Philippe Valdes / Thomy Valdes / Ramón Valle / Benoit Dimier Vallet / Jean Michel Vallet / 
Javier Vargas / John Vaughan / Josef Vejvoda / Jan Veverka / Emil Viklický / Jiří Vlach / Petr Vojáček / Tomáš Vokurka / Taras Voloshchuk / Sammy 
Vomáčka / Emil Vraspír / Matthew Waer / Ulf Wakenius / Olgierd ‘Olo’ Walicki / Hans Wallbaum / Monty Waters / Stan Webb / Reto Weber / Doug 
Weiss / Bob White / Geoff Whitehorn / Joe Whiting / Phil Wilkinson / Chris Williams / Jesse Williams / Chick Willis / Matthew Wilson / Gábor Winand 
/ Noah Wotherspoon / Scarlett Wrench / Michal Wróblewski / Joel Xavier / Jacob Young / Emil Zámečník / Imra ´Musa´ Zangi / Radek Zapadlo / Jiří 
‘Zelí’ Zelenka / Cyril Zeleňák / Andrzej Zielak / Ben Zinn / Jakub Zomer / Michal Žáček a mnoho dalších…


