




JOULY - JON LORD TRIBUTE SHOW 

Jarmut Gabriel (g, v), Radek Švejda (g, v), Michal Mareček (kb), Luboš Filipi (bg, v),  
David Bušek (ds)

JARMUT ‘JARDA’ GABRIEL 
Absolvent elektrotech-
nické průmyslovky, ky-
tarista a zpěvák, jenž 
se na samém počátku 
kariéry stačil ještě mih-
nout v heavymetalovém 
Totalu (existoval již 
r. 1985) Vítězslava Be-
zemka, v l. 1994 - 98 
fungoval v metalkvinte-
tu Big Puppe a paralelně 

(1996 - 7) i v power triu Lu  kafe. V r. 1998 zakotvil 
v obrozeném, teplicko-ústeckém ultramilitantním 
crazy-rocku Mewa, kde obsadil post baskytaristy 
a zpěváka. R. 2002 svépomocně vydali demoal-
bum Úchylárny, píseň Jan padá vyšla jako ‘otvírák’ 
mezinárodní kompilace nEMAdEMAglajz.nejenCZ 
#1 (nEMAdEMA 2003). CD Revoluce (Monitor EMI 
2007) se pak dostalo vynikající promo  on u příle-
žitos   Corrida Tour 2007 (Kabát - Mewa - Walda 
Gang). Kromě toho se i angažoval v projektu Uru-
guay (bokovka kytaristy teplického Kabátu Tomáše 
Krulicha), popmusic-bandu Tatrman či počinech 
ústeckého pop-zpěváka Davida Deyla - CD Zásah 

(Supraphon 11/2011). V r. 2005 odchází libereckým 
hardcore-thrasherům Krucipüsk do Support Les-
biens kytarista René Rypar, pozici zaujímá Jarmut 
a drží ji doposud. Současně ale fi guruje v poprocku 
Tes  fy - CD Hra na myš a hada (Areca 2006) atd. 
Rockpopová skupina Jouly se poprvé sešla ve středu 
16. 6. 2010 a v pátek 14. 3. 2014 zveřejnila na strán-
kách portálu bandzone.cz (nejrozsáhlejší komunita 
kapel a fanoušků na českém internetu) následující 
vzkaz: ‘Ahoj, jsme si udělali 
velkou radost a už máme 
zkompletované CD. Obsa-
huje pecky, které si může-
te poslechnout zde, plus 
další čtyři zásadní písně: 
Pokud budete mít zájem, 
pište na mail jouly@cen-
trum.cz. Za 150,- zlatých 
dukátů vám je s rados   
zašleme. Ke stažení je na: 
www.supraphonline.cz/al-
bum/77794-online’.
krucipusk.cz
Krucipüsk - CD Boombay 
(Krucipüsk 11/2013)

RADEK ‘FREDY’ ŠVEJDA
Neúnavný rockový bard, 
kytarista a zpěvák, který 
v l. 1990 - 94 působil (g, 
v) v ústeckém poprocku 
Across the Universe, 
s nímž nazpíval song 
Franta, jenž v období 
22. 6. - 17. 8. 1992 bo-

doval v tzv. Nordparádě, koncipoval ji a vedl hu-
dební dramaturg Českého rozhlasu Sever Ladislav 
Svoboda, jinak též ak  vní muzikant (Profi l, Komise, 
Nadlaband, Mouth, Jazz Vitamin Kvintet, Zuíla, Ivo-
ry, PTO, No Chaser, Dno pytle, Lu  kafe, Thousand 
Wheel Truck, Tes  fy atp.) Regionální žebříček o  s-
koval časopis Scene Report. Posléze (1994 - 98) Ra-
dek od mikrofonu šéfoval heavymetalové partě Big 
Puppe, která r. 1996 natočila demo MC Válka ná-

zorů (recenzi uveřejnil žurnál Rock Report - č. 7/96, 
str. 49) a v hos  vařském studiu pak (1998) pořídi-
la 8trackové album Podstoupení, na které r. 1998 
v rubrice Tipy & Typy upozornil magazín Rock & Pop 
(č. 7, str. 38). Kromě toho je motorem, zakladate-
lem a lídrem stoprocentně živého a neustále pulsu-
jícího ansámblu Ferit (počet ex-členů je odhadován 
na 30) operujícího nejen v kraji, ale i celé republice. 
Od soboty 12. 7. 2008 také organizuje v malebném 
skanzenu na Ústecku nyní již tradiční Zubrfest.

ferit.cz

Ferit - CD Ferit
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MICHAL ‘KOCOUR’ 
MAREČEK 
V l. 1994 - 95 obsluhoval 
klávesy a doprovodně 
zpíval v dnes již legen-
dárním hardrocku Stará 
škola. V poslední době 

též fi guruje ve formaci protřelého harcovníka se-
veročeské scény a mul  žánrového kytaristy Pavla 

‘Jouzy’ Kušníra (Combo L, Hobit, Labe, Abasta, Ro-
xel Music, KLM atd.) Combo L III, s níž mj. na XVII. 
mezinárodním fes  valu Jazz & Blues 2013 vystoupil 
v pátek 25. 10. 2013 na jeviš   ústeckého Národního 
domu. Na akci se podílel i organizačně. Rovněž je 
kmenovým hráčem (klávesy, ruchy, samply, zmatky) 
populárního leš  nsko-zubrnického big-beat-juke-
box-bandu Ferit.
ferit.cz 

LUBOŠ ‘BROUM’ FILIPI
Baskytarista a zpěvák, 
který také fi guroval v se-
stavě heavymetalového 
Totalu (existoval již r. 
1985) Vítězslava Bezem-
ka, působil jako kytarista 
spolu s věhlasným ústec-

kým basovým lavíristou Jiřím Marksem (Carries, 
Guten Tag, Invalidní důchod, Smrtorr, Extraverze, 
Dundrground atp.), bratrem literárního kri  ka, re-

DAVID ‘BŮŠA’ BUŠEK
(* 1974) - Ostřílený bu-
beník, jenž paralelně 
funguje v několika ve-
směs ústeckých sesta-
vách: heavymetalová 
Bes  la, hardrock (Mi-

chael Schenker Group) Labe či big-beat-jukebox-
-band Ferit. Má za sebou ale už poměrně pestrou 
kariéru. Vyskytoval se např. v uskupení The Mike-
sh Band teplického zpěváka a kytaristy Pavla Mika 
(Hever, Generace, Motorband, Axel), v l. 1991 - 94 
v metalovém Kraválu, pak (1994 - 98) v heavymeta-
lových Big Puppe (v r. 1996 natočili demo MC Válka 

daktora a představitele nejmladší básnické gene-
race českého undergroundu, Luďka Makse, v ne-
dlouho existující (1989 - 90/91) formaci Ad - Astra, 
z níž poději vzešel jižanský 
Petr Bultas Band. Posléze 
prošel popmusic-bandem 
Tatrman založeným v r. 
1991 a od r. 1998 funguje 
v bigbítovém Feritu.
Jouly - online (Supraphonline 
3/2014)

názorů a r. 1998 v hos  vařském studiu 8trackové 
album Podstoupení, na které v rubrice Tipy & Typy 
upozornil magazín Rock & Pop - č. 7/98, str. 38), kol. 
r. 2000 v ansámblu BuJaŽaKa (Bušek-Janačík-Žalud-
-Karpjuk) a do r. 2006 v kádru zábavovky Black Hor-
se. V říjnu 1998 nahrál s hard’n’heavy kapelou Ay-
erdall (vítěz soutěže Rock 
Made in Gambrinus 1999) 
singl Lilith 666 a posléze (1. 
- 12. 8. 1999) CD Dě   Noci 
(Popron Music 1999), obě 
záležitos   byly pořízeny 
v žirovnické Haciendě Mi-
loše ‘Doda’ Doležala. 

- 2 -



ŠTĚPÁN MARKOVIČ + GIPSY GROOVE 

Štěpán Markovič (s), Pavel Dirda (p), Ladislav ‘Drupi’ Richter (g), Vladimír Dirda (bg), 
Libor Dirda (ds) 

ŠTĚPÁN MARKOVIČ
 (* 28. 10. 1958 Praha)  
Věhlasný český muzi-
kant, skladatel a peda-
gog začal se saxofonem 
až v 15  , uchvá  l ho 
popis v knihách Josefa 
Škvoreckého. Od samé-

ho počátku byl v kontaktu s vynikajícími hudebníky 
(Jiří Hrubeš, Michal Pavlíček aj.) Zaměřil se zejmé-
na na jazzrock, zájem o improvizaci byl ale natolik 
silný, že se koncem 70. l. 20. stol. úplně stáhl z pódií 
a začal studovat konzervatoř Jaroslava Ježka, kde 
se setkal s Karlem Velebným, jenž ho angažoval 
do známého Velebandu. R. 1981 založil jazz com-
bo ESP (Extra Sensual Percep  on - Mimosmyslové 
vnímání, dle alba Milese Davise). Kooperoval s řa-
dou celebrit (Laco Deczi, Laco Tropp, Emil Viklický 
ad.) Během evropského turné All Stars Big Bandu 
v r. 1995 doprovázel Raye Charlese, Lizu Minnelli či 
Shirley Bassey. U příležitos   historické Clintonovy 
návštěvy účinkoval v úterý 11. 1. 1994 v pražském 
Reduta Jazz Clubu, kdy spolu s Václavem Havlem 
předal velmocenské hlavě nástroj zn. Ama  , na kte-
rý prezident skutečně zahrál. Z živého záznamu Čes-
ký rozhlas pořídil CD EP Two Presidents‘ Jam Ses-
sion (Jan Konopásek - bs, Stanislav Mácha - p, Bill 
Clinton - ts, Štěpán Markovič - ts, Robert Balcar - db, 
Pavel Zbořil - ds). Podruhé se Clintonovi předvedl 
v doprovodu výrazných jazzových es (Tomáše Ba-
roše, Luboše Šrámka, Majo Ševčika) ve čtvrtek 24. 
5. 2012 v uzavřené společnos   ve Španělském sále 
během plynárenského summitu (EGS24) a předložil 

PAVEL DIRDA
(* 1966)  
Brněnský klávesista, 
skladatel a zpěvák, pů-
vodem z veskrze muzi-
kantské rodiny, začínal 
s klavírem fascinován 
tvorbou Steve Wonde-

ra až ve 13  , do té doby se zajímal spíše o sport. 

speciálně pro toto setkání připravenou desku Jazz 
by Stepan Markovic.

Přednáší na výše zmíněné Konzervatoři a Vyšší od-
borné škole Jaroslava Ježka v Praze a při produkcích 
dává příležitost nadějným studentům. Koncertuje 
s romskými hudebníky (Gulo čar, Gipsy Groove) 
a k jeho příznivcům náleží i Václav Klaus, který mu 
pokř  l 4 alba. Patřil k často obsazovaným interpre-
tům cyklu Jazz na Hradě, vč. slavnostního závěru 
Díky nejen za jazz, pane prezidente v neděli 3. 
3. 2013. Spoluzakládal fes  val Jazz na Karlštejně 
(2011, 2012), v podhradí sestavoval dramaturgii jaz-
zových večerů. V r. 2012 zde vystoupil na podporu 
prezidentské kampaně Jana Fischera. Organizoval 
přehlídky na statku Karla Rodena ve Skrýšově u Sva-
tého Jana, tzv. Jazz u Rodena, kde r. 2011 předsta-
vil projekt Balkan Dynasty 
a v r. 2012 mu zde asistoval 
Laco Deczi.
Další spolupráce: det-
roitský trumpe  sta Greg 
Hopkins, Big Band Radio 
Prague, Orchestr Gustava 
Broma, Matúš Jakabčic 
CZ-SK Big Band, European 
Broadcas  ng Union Big 
Band, Petr Hapka, Michal 
Tučný, Eva Svobodová, 
Věra Bílá, Irena Budweise-
rová, Hana Hegerová atd. 
CD Jazz na Hradě (Mul  sonic 
2011)

Ovšem již v 17   profesionálně vystupoval po celém 
Československu. Počátkem 90. l. 20. stol. fungoval 
v husovické formaci Kickstart (Matúš Bagár - kb, v; 
Ladislav ‘Drupi’ Richter - b, g, v; Pavel Dirda - kb, 
v; Jan Seidl - ds). V r. 1994 vznikla kapela Synergy, 
kde kromě Pavla působil i bratr Vladimír, trumpe-
 sta Jiří Majzlík či tehdy jen 15letá zpěvačka Irena 

Horváthová. Od r. 1997 účinkují pod jménem Gulo 
čar (sladká tráva) a 6 let nato získávají cenu Akade-
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mie populární hudby Anděl 2003 v žánrové katego-
rii World Music.
Další spolupráce: Swarm Unit, Ida Kelarová, Ro-
man Pokorný, Futurum, Doug Wimbish, Michal 
Žáček ad.
‘Při spolupráci s Gulo Čar jsem zjis  l, že Pavel Dir-
da, klávesista a skladatel většiny repertoáru kapely, 
je doslova genius. Pozvali jsme ho letos a nahrál 

s námi novou desku Head 
Fake, která vyjde v příš  m 
roce. Zahrát si s Pavlem je 
pro nás potěšením…’ Doug 
Wimbish - Living Colour 
(2005) 
Doug Wimbish - CinemaSo-
nics (Yellowbird 2008)

LADISLAV ‘DRUPI’ 
RICHTER 
Kytarista a zpěvák - jed-
na z ústředních postav 
brněnského funk-crosso-
veru Gulo čar (sladká 
tráva), jenž v sobotu 4. 

9. 2004 ‘předskakoval’ megashow kmotra soulu 
a praotce funku Jamese Browna v pražské T-Mobile 
Areně a jejichž 3. studiové album Gipsy Goes To Ho-
llywood! (Sony BMG 2006) - kde hostují Dan Bárta, 
David Koller, kubánský trumpe  sta Lazaro Cruz 
nebo Štěpán Markovič - produkoval connec  cutský 
funk-metal-rocker Doug Wimbish (Living Colour), 

VLADIMÍR DIRDA  
(* 23. 6. 1967 Spišská 
Nová Ves) - ‘Gulo čar 
v romš  ně znamená 
sladká tráva, ale také 
sladká mísa - tak jsme 
jako dě   říkali kakao-
vé buchtě, kterou nám 
pekla maminka…’, vy-
světluje baskytarista, 

kontrabasista, zpěvák a kapelník oblíbené romské 
funky-soulové skupiny, jenž také působil jako te-

LIBOR DIRDA   
Skvělý bubeník, jeden 
z četných talentovaných 
bratranců, z nichž někte-
ré sourozenci Vladimír 
a Pavel Dirdovi do kape-
ly přizvali. Když v brněn-
ském klubu Fléda Gulo 

který si na něm také s chu   zahrál. 
Koncem 80. l. 20. stol. spoluvytvářel s Pavlem 
Dirdou rockovou legendu Futurum. Oba se pak 
protloukali západoevropskými bary a poté zakotvi-
li v ambiciózním ansámblu Synergy, s nímž v úterý 
11. 1. 1994 ‘podpořili’ v Reduta Jazz Clubu George 
Clintona při Two Presi-
dents‘ Jam Session. Rov-
něž fi guroval v sestavě RnB 
Bandu fi nalistky českoslo-
venské SuperStar Moniky 
Bagárové. 
CD Baro drom (Indies Scope 
Records 12. 9. 2003)

rénní sociální pracovník v brněnských Husovicích. 
S bratrem Pavlem spolu muzicírují doslova odmalič-
ka, ‘a na jejich sehranos   je to sakra znát’, zdůraz-
ňuje har  ordský funk-rock-metal-hip-hopper Doug 
Wimbish. ‘Vladimír aspi-
ruje s největší pravděpo-
dobnos   na místo nejlep-
šího romského baskytaristy 
v Čechách…’, prohlašuje 
mezinárodně uznávaná 
zpěvačka, sbormistryně 
a pedagožka Ida Kelarová. 

čar ve středu 5. 11. 2003 
kř  li CD Baro drom (Indies 
Scope Records 12. 9. 2003), 
bylo mu sotva 17 let. 
Gulo čar - CD Gipsy Goes 
To Hollywood! (Sony BMG 
2006)
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KADERUS BLUES  

Vladimír ‘Kid’ Moravec (bg, ag, g, v), Petr ‘Kopčem’ Smékal (g, ag, v, perc.), Luba ‘Stone’ 
Kamenická (v, ac, perc.), Bára Křivinková (v, viol.), Zdeněk ‘Sam’ Frýbort (ds, perc., v) 

VLADIMÍR ‘KID’ 
MORAVEC 
Baskytarista, kytarista 
a zpěvák, který působil 
již r. 1974 se Zdeňkem 
‘Samem’ Frýbortem  
v moravskotřebovské 
legendě B-Special. Una-
veni z dlouhých zábav 

ustavili tedy beatovou kapelu Rozcapený bobr, 
věnující se výlučně autorské tvorbě a z níž r. 1994 
víceméně vzešli Kaderus Blues. Účinkoval tu i Petr 
‘Kopčem’ Smékal. Muzikan   se pak navrá  li k zá-

PETR ‘KOPČEM’ SMÉKAL 
Kytarista zpěvák a perku-
sista, jenž v 70. l. 20. stol. 
účinkoval v moravsko-
třebovském beatovém 
ansámblu Rozcapený 
bobr, který po krátkém 
působení a pořízení je-
diného eponymního CD 

vystupuje jen příležitostně na vzpomínkových ak-
cích. V 90. l. 20. stol. fungoval v proslulé folkroc-
kové formaci Povijan ze Svitav, jíž šéfoval Fran  šek 
Černý, nynější kapelník a zakladatel superfolkroc-
kového Čechomoru. V květnu 1994 Povijan nato-
čil vlastně jen jedno album, CD Sto cukrů (Panton 
1995). V pátek 17. 1. 2014 se po 20 letech v pů-
vodním složení sešli v litomyšlské zámecké jízdárně 
u příležitos   mimořádného koncertu. S Ivou Bi  o-
vou, Lubošem Malinou, Petrem Vavříkem, Mila-

kladům a vzorům, z nichž vycházeli po r. 1970. Blues 
začlenili do názvu, aby bylo čitelné, co parta produ-
kuje. Repertoár staví na electric & rhythm‘n‘blues 
a skladby upravují do vlastní podoby. Užívají akus-
 cké nástroje, slidekytary, perskuse, hřmo  tka 

a velký buben. Z každého 
kusu se snaží vytáhnout 
nejpodstatnější a předložit 
posluchači. K tomu nápady 
přidává tandem Moravec - 
Smékal s náměty básníka, 
dvorního textaře, prozaika 
a esejisty Rudy B. Berana. 

nem Strakou, Klementem Jochymkem či Zdeňkem 
‘Samem’ Frýbortem hostuje na CD Kale Bala, kale 
jakha - Černé vlasy, černé oči (1999) světově pro-
slulé (pres  žní washingtonský Fes  val of American 
Folklife 1995 aj.) svitavské romské skupiny Točkolo-
toč (vítěz Porty 1986). Od září 2002 se Petr s kole-
gou Samem a synem Petrem (tenorsax) podílí na re-
suscitaci legendárního, za normalizace do jisté míry 
perzekuovaného, orlickoústeckého jazz-rock-bandu 
Chameleon, pro nějž později i komponuje. Sklada-
telský směr a image také dosud utváří v bigbítové ka-
pele Kopjam z malohanác-
kého Jevíčka, kde se začala 
scházet na podzim 2010. 
V obsazení též fi guruje 
houslistka a zpěvačka Bára 
Křivinková. Pódiovou pre-
miéru si odbyli v září 2011 
v Modré na Slovensku.
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LUBA ‘STONE’ 
KAMENICKÁ  
Zpěvačka, akordeonistka 
a perkusistka, frontwo-
man někdejší moravsko-
třebovské bluesové par-
ty L. Stone & Kadblues, 

o níž prohlašuje: ‘Vznik „zavinil“ Kid a Kopčem. Asi 

jim bylo líto, že na vystoupeních Kaderus Blues, 
kde jsem čas od času hostovala, nezazní songy, 
které by si to zasloužily. Tak se začal tvořit rozma-
nitý repertoár, obsahující nejen blues, ale i špetku 
jiných hudebních stylů - funky, soul… Historii tedy 
skutečně teprve začínáme psát. „Závratnou“ kari-
éru odstartovalo vystoupení v Duku Duku v pátek 
19. 10. 2007.’ Později ale ak  vity pozdržela: ‘Vzhle-



dem k tomu, že jsem vyfasovala nástroj (tahačku) 
do akus  k Kaderus Blues a stále řešíme klávesový 
nástroj pro mou kapelu, rozhodli jsme se pozastavit 
činnost. Budu si vyježďovat pokrákorat s Kaderus 
Blues, takže pravděpodobně upus  me od původní-
ho projektu a L. Stone & Kadblues pomaličku vyšu-
mí. Koho to mrzí, nemusí, nevidíme se naposledy.’ 
Jde-li o Kaderus Blues, slovenský portál www.vinyl-
world.sk referuje: ‘Naposledy ich bolo možné vidieť 
na neverejnom súkromnom koncerte v piatok 23. 9. 
2011 v Modre Harmónii. Luba (Tornádo Lou) ovlád-
la svojim nekompromisným bluesovým spevom ka-
ždého jedného v sále. Rytmika (Moravec, Frýbort) 
šlape pravidelne a nekompromisne ako atómove 
hodiny vesmíru rozpínajúceho sa rýchloťou svetla. 

BÁRA KŘIVINKOVÁ    
Všestranná hudebnice 
a pedagožka, Bc. Barbo-
ra Křivinková, DiS., pod-
stoupila v sále brněnské 
konzervatoře Absolvent-
ský večer: Samuel Bar-
ber - Koncert pro housle 
a orchestr, op. 14 (práce: 

Jazz a housle - Nejvýznamnější francouzš   jazzoví 
houslisté) ve středu 28. 2. 2007. Post houslistky 
a zpěvačky zastává též v bigbítové kapele Kopjam, 
jež se pod vedením Petra ‘Kopčema’ Smékala za-
čala scházet v malohanáckém Jevíčku na podzim 

ZDENĚK ‘SAM’ FRÝBORT     
Bubeník, perkusista, fou-
kací harmonikář a zpě-
vák hrál již v r. 1974 
spolu s Vladimírem ‘Ki-
dem’ Moravcem v mo-
ravskotřebovské legen-
dě B-Special, unaveni 
z dlouhých zábav zatou-

žili po vlastních písních. Vznikla tudíž beatová for-
mace Rozcapený bobr, kde zakotvil i Petr ‘Kopčem’ 
Smékal a z níž v r. 1994 víceméně vzešla kapela Ka-
derus Blues. Později Zdeněk působil ve svitavském 
folkrockovém ansámblu Povijan (vítěz Porty 1985, 
1986 a 1989), který vedl Fran  šek Černý, nynější 
kapelník a zakladatel (1988) Čechomoru. V květnu 
1994 natočili CD Sto cukrů (Panton 1995). Poté čin-

Sólová gitara P. Smékala (Kopčem) upúta okamžite 
pozornosť v sále a rozpohybuje obecenstvo ako neu-
trína rýchlejšie svetla mixlujú svetom fyziky. Skrátka 
E = mc2 prepísaná do nevyvrá  teľnej dvanástky. Kto 
tam nebol, netuší a nemôže sa pokladať za komplet-
ného. Koncerty aj CD sú naprostou raritou a treba 
ich hľadať ako ihlu v kope sena. Nahrávka má zvuk 
a dynamiku hodnú silnej 
výbušniny.’ Poté ansámbl 
opouš   kytarista Mar  n 
Plšek, rozhodl se věnovat 
jiným projektům.

2010. Pódiově debutovali v září 2011 v Modré 
na Slovensku. Ve středu 9. 2. 2011 úspěšně obhájila 
bakalářskou disertaci Hudební folklór na Malé Hané 
na Masarykově univerzitě v Brně, kde na Katedře 
hudební výchovy Pedagogické fakulty do r. 2008 
asistovala Iloně Doleželové při průzkumu pěvec-
kých dovednos   u dě  . Její premiéra v sestavě Ka-
derus Blues proběhla v moravskotřebovském Mu-
sic Dance Clubu Duku Duku v neděli 25. 12. 2011. 
Působí též v Moravském triu Vladimíra Pečinky, 
čas od času vypomáhá v boskovickém RH Big Ban-
du atd. Vyučuje na Základních uměleckých školách 
- v Jevíčku (housle, klavír) či Velkých Opatovicích 
(housle) atp. 

nost pozvolna ustávala z důvodu velkého vy  žení 
frontmana. Kromě toho je stálým hostem světově 
proslulé (pres  žní washingtonský Fes  val of Ame-
rican Folklife 1995 aj.) svitavské romské skupiny 
Točkolotoč (vítěz Porty 1986). S Ivou Bi  ovou, Lu-
bošem Malinou, Petrem Vavříkem, Milanem Stra-
kou, Klementem Jochymkem či Petrem Smékalem 
par  cipuje na CD Kale Bala, kale jakha - Černé vlasy, 
černé oči (1999) nebo albu So Has Oda Has - Co bylo 
bylo (Brothers Rec./Sony 
Music 2005). Od září 2002 
se vyskytuje i v obnoveném 
orlickoústeckém jazz-rock-
-bandu Chameleon.
Točkolotoč - CD Kale Bala, 
kale jakha - Černé vlasy, černé 
oči (Carousel 1999)
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ARTURO SORIANO BAND   

Arturo Soriano (s), Karel Bárta (g), Andrés Ibarburu (bg), Filip Jeníček (ds) 

ARTURO SORIANO  
Madridský skladatel 
a producent začínal se 
saxofonem jako samouk, 
nicméně jím vládne již 
r. 1980 na acous  c-art-
rockovém LP Membrillo 
(Explosión 1980) mad-
ridského ansámblu La 
Román  ca Banda Local. 
Až k neuvěření ale násle-

duje mnohé další: novovlnný funky-poprock Piter 
Pank - 7“ vinyl Noche Negra (El Fantasma del Pa-
raíso 1983); electro-synth-pop madridské zpěvačky 
Marii José ‘Kikí D‘Akí’ Serrano - 12“ vinyl Kikí D‘Akí 
(Nuevos Medios 1984); ansámbl Silvio y Barra Lib-
re legendárního sevillského rokenrolového zpěvá-
ka a skladatele Silvia Fernándeze - LP Barra Libre 
(Polydor 1984); naivně lyrické, folk-progres-rocko-
vé dámské duo Vainica Doble (Carmen Santonja 
a Gloria Van Aerssen) - pop-folk-world & country 7“ 
vinylový singl Pasos en falso/La funcionaria (Nue-
vos Medios 1984); madridský electro-synth-pop La 
Mode - 12“ maxisingl Las fans (DRO 1985); poprock 
La Unión - LP El Maldito Viento (WEA 1985); se-
villský fl amenco-rock Pata Negra - jazz-la  n-rock 
LP Blues de la Frontera (Hannibal Records 1987); 
výrazný představitel španělského urbanrocku Ro-
sendo Mercado Ruiz - hardrock LP …A las lomb-
rices (RCA 1987); La Banda del Año granadského 
rockpopového zpěváka, skladatele a herce Miguela 
‘Mike’ Ríose - rockbaladické 2LP ¡Qué noche la de 
aquel año! (Polydor 1987) atd., atd. Jako instru-
mentalista (s, fl ), aranžér a producent (mix) se též 
uvedl na CD De Ley (Epic 1992) španělské Cikánky, 
zpěvačky a herečky Rosario González Flores, 2ná-
sobné laureátky La  n Grammy. Produkoval pro 
Sony Music, EMI, Warner Bros. či Universal, sklada-

telsky má na svědomí TV seriály Esposados (1996), 
Gran Slalom (1996) a Mujeres (2006). Z nepřeber-
né ostatní spolupráce jsou to např.: panamsko-špa-
nělsko-italsko-kolumbijský zpěvák a herec Miguel 
Bosé; madridš   rockeři Los Ronaldos; kalifornský 
new-age-ambientní muzikant a skladatel Raphael 
F. ‘Décosterd’ Sharpe; španělská skupina Nacha 
Pop; new-wave-pop-rockeři Mecano; madridský 
indie-post-punk Gabinete Caligari, mississippský 
blueskytarista B. B. King; španělský písničkář Anto-
nio Vega Tallés, galicijš   Golpes Bajos, kapela ‘zla-
tých časů španělské popmusic’; skladatel a kytarista 
Francisco Sánchez ‘Paco de Lucía’ Gómez; španěl-
ská folková ikona Hilario Camacho; kubánský hráč 
na tres (3strunný chordofon podobný kytaře), ky-
tarista a zpěvák stylu punto guajiro Eliades Ochoa; 
britský astrofyzik a kytarista Queen, Brian Harold 
May; sevillská rockalterna  va Amphetamine Dis-
charge; andaluská zpěvačka Maribel - María Isabel 
Quiñones ‘Mar  rio’ Gu  érrez; herec a režisér José 
Miguel Monzón ‘El Gran Wyoming’ Navarro; ha-
vanská zpěvačka Lucrecia 
Pérez Sáez… V sobotu 1. 
1. 2005 mu vyšlo sólové, 
alternativně-latin-rock-
-jazzové album 45 r.p.m 
(Barítono 2005). Vzdělávací 
ústav Paula McCartneye, 
Liverpool Ins  tute for Per-
forming Arts (LIPA), r. 2007 
vybral jeho tvorbu a zahr-
nul ji do osnov pro pokro-
čilé studenty, součás   se 
stala jak liverpoolská, tak 
španělská vystoupení. 

Bebe - CD Y. (EMI 2009)
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KAREL BÁRTA     
Kytarista a skladatel, švagr lanškrounské zpěvačky 
Marcely Bártové, s níž r. 2001 (tehdy ještě Andrlová) 
založil zajímavý komplot Too Jazzy, muzikanty si vy-
bral v Big Bandu Lanškroun a výměnou se i s Marce-

lou stali jeho členy. Poslední známé obsazení sextetu 
bylo takřka rodinné, ač již nevystupují, stále existují. 
V profesionálním prostředí se Karel pohybuje přes 10 
let a prošel množstvím sestav a projektů. Doprovázel 
i světové hvězdy - např. kubánský trumpe  sta, kla-



vírista a skladatel Arturo 
Sandoval či memfi ská jaz-
zová zpěvačka a herečka 
Denise Eileen ‘Dee Dee 
Bridgewater’ Garre  . 
V současnos   působí 
jako kmenový hráč v čet-
ných ansámblech: Tonny 

Blues Band, Top Dream Company, Maranatha Go-
spel Choir, Alo Trio Band… Díky širokému žánrové-

ANDRÉS IBARBURU
(* 23. 8. 1972 Montevi-
deo) - Uruguayský basky-
tarista, violoncellista 
a producent Andrés Ibar-
buru Lorenzo y Losada 
pochází z proslulé muzi-

kantské rodiny, se sourozenci - starší Nicholas ‘Nico’ 
(g) a Andrésovo dvojče Mar  n (ds) - provozuje jazz-
-fusion-folk Trio Ibarburu, všichni ovšem také spolu-
pracují s nejrůznějšími uruguayskými i argen  nskými 
kapelami i sólovými umělci. Od r. 1991 mu lekce udí-
lel Gustavo Muñoz a od r. 1998 Guillermo Vadalá. 
Od r. 1992 pravidelně fungoval v ansámblech zna-
menitých osobnos  : zpěvák, autor, perkusista a he-
rec Rubén ‘El Negro Rada’ Omar Silva; komponista, 
pianista, zpěvák a spisovatel Leo Maslíah; věhlasná 
zpěvačka a renomovaná ikona uruguayské bossa-
novy Diane Denoir; klavírista, skladatel, dirigent 
a pedagog Alberto Magnone Ibarburu; hudebník, 
skladatel a producent Mar  n Buscaglia; skladatel, 
producent, aranžér, pianista a režisér Raúl Medina; 
basista, kontrabasista a producent Claudio Taddei; 
zpěvačka, autorka, basistka, kontrabasistka a produ-
centka Rossana Taddei; kytarista a skladatel Carlos 
Quintana atd. Intenzivně se ale věnoval i teorii: aranž 
a harmonie - Alberto Magnone, studium hry na cel-
lo - Juan Rodriguez (1999 - 2000), od r. 2003 kurzy 

mu záběru, osobitému syrovému soundu a neotřelé 
harmonizaci je vyhledávanou posilou ‘na telefon’. 
Vyznává dobrodružné ces-
tování a zdravý životní styl.
Další spolupráce: The Hea-
lers Trio, Petra Vlková & 
Band, Doublefi sh… 
Top Dream Company - CD 
Keep On Movin’ (Médiastu-
dia® Records 2010)

u argen  nského cellisty Petera Laniella atp. R. 2001 
utvořil s kolegy - Nicolás Mora (kytara, bandoneon) 
a Gustavo Etchenique (bicí) - trio Mora-Etchenique-
-Ibarburu, jehož doprovodných virtuozit začasté vy-
užíval populární zpěvák, autor a producent Andrés 
‘Jaime Roos’ Alejandro. Mají též na svědomí instru-
mentální CD album Candelino (Ayuí/Tacuabé 2008). 
V r. 2002 založili bratři Andrés, Mar  n a Nicholas - 
ještě s ostatními: Gustavo Montemurro (kb), Nicolas 
Sarser (v, ag), Walter ‘Nego’ Haedo (perc.) ad. - sku-
pinu Sankuokaï, r. 2006 pořídili eponymní CD (Nir-
malam Music/Saddhu Records 2007). Kooperoval ale 
i s řadou světových es: argen  nský skladatel, textař 
a klavírista Rodolfo ‘Fito’ Paez; americký jazz-funk-
-fusion kytarista Hiram Law Bullock; argen  nská 
zpěvačka, kytaristka a herečka Juana Rosario Molina 
Villafañe; francouzský mul  instrumentalista, progra-
mátor, producent a perkusista Mino Cinélu; argen-
 nský kytarista, zpěvák a skladatel Luis Salinas; pě-

vecká legenda argen  nského tanga Beatriz Adriana 
‘La Gata Varela’ Lichinchi 
atd. U nás se mj. angažuje 
v triu Zuzany Dumkové. 

Mar  na Gadea - CD Tierra 
(Bizarro Records 2012)
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FILIP JENÍČEK 
(* 1. 7. 1977 Praha)  
Hudebník, skladatel, 
aranžér, režisér a peda-
gog studoval na Pražské 
konzervatoři v l. 1991 
- 97 bicí u sólotympa-
nisty České fi lharmonie, 
prof. Václava Mazáčka 

(privátně docházel k prof. Miloši Veselému) a 1997 
- 2003 aranž a skladbu u prof. Angela Michajlo-
va a Pavla Větrovce. S doprovodným orchestrem 
procestoval v l. 1999 - 2002 Evropu na zámořských 
lodích. R. 2001 byl vybrán mezi 10 evropských aran-
žérů/skladatelů a pod patronací Českého rozhlasu 
se v Holandsku zúčastnil týdenního workshopu 
s connec  cutským dirigentem a komponistou Vin-
cem Mendozou a fi lmovým Metropole Orchestra. 
V r. 2002 absolvoval turné Bílé Vánoce Lucie Bílé 
s kapelou Petra Maláska a zvláštním hostem Kami-
lem Střihavkou. Vede vlastní jazz-pop-fusion-la  n 

ansámbl profesionálních hráčů pražské jazzové scé-
ny Big Band Theory. Soukromě vyučuje hře na bicí 
nástroje, hudební teorii, skladbě a aranžování.
Stálé členství: Symfonický Orchestr Bohemia Pra-
ha, ASPM Jana Spáleného, Blue Birds, Jazz Heads, 
David Kraus Band, Šum svistu, Šavle meče…
Další spolupráce: Sbor a orchestr Arcibiskupského 
gymnázia Igora Angelova, Big Band Hand Made 
Pipes, Vibe Fantasy Radka Krampla, Michal Gera 
Band, Los Quemados, Mezcla Orquesta, Andrea 
Ruilová & Folhinha Band, Petra Vlková & Band, 
Vojtěch Eckert, Petr Zeman, orchestry Divadla 
v Celetné, Vinohradského a Divadla Na Fidlovačce, 
soubory posluchačů Pražské konzervatoře a HAMU, 
Česká televize (režie 
ozvučení)… 
bigbandtheory.cz

Jan Spálený - 2CD Zpráva 
odeslána + Best Of (EMI 
2010)
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BANDA BRASIL  

Christiane Ruvenal (v), Sílvio Fortes (v, g), Alberto Barreira (s, fl ), Andy Lutter (kb), 
Paul Tietze (bg), Elmar Schmidt (ds) 

CHRISTIANE RUVENAL 
V Německu žijící zpěvač-
ka, původem z metro-
pole severovýchodního 
spolkového státu Bahia, 
tře  ho největšího bra-
zilského města São Sal-
vador da Bahia de Todos 
os Santos (Svatý spasitel 
v Zátoce všech svatých), 
začínala ve školní kapele 
již v 15 letech. Její reper-

toár zahrnuje vše, co činí Brazílii Brazílií, od bossa 
novy, samby, MPB (Música Popular Brasileira), přes 
magické rytmy axé (bahijský žánr sdružující rozlič-
né afrokaribské styly, jako marcha, reggae či ca-
lypso) a forró, až po brazilský pop (lounge music). 
V Mnichově se angažuje v nejrůznějších projektech: 
ansámbly agilního impresária, producenta a mana-

žera Elmara Schmidta (Aquarelas do Brasil, Banda 
Brasil či Brazil Connec  on); ak  vity kolem divadelní 
společnos   Teatro Brasileiro de Munique, jejíž vůd-
čí osobnos   je sãopaulský herec, režisér a drama  k 
Ricardo Eche ap. Příležitostně také spolupracuje 
s triem Corcovado, jemuž šéfuje kytarista, zpěvák 
a skladatel Luís Cardoso, rovněž ze Salvadoru da 
Bahia (plus Markus Eichler - b a Daniel Fleischmann 
- ds). V pátek 17. 1. 2014 jim pod značkou Beatman-
-Studio vyšlo jazz-la  n-popové album Ponto Final 
(feat. Chris  ane Ruvenal). Vzdor takto hlubokému 
vy  žení nikdy na své aka-
demické vzdělání v oblas   
komunikace pro rozvoj prů-
myslu nerezignovala a obo-
ru se věnuje dodnes.

chris  aneruvenal.com 



SÍLVIO MACHADO 
‘GIBÃO’ FORTES 
(* 17. 3. 1973 São Gab-
riel) - Zpěvák a kytarista, 
jehož kariéra vypukla 
v r. 1991, kdy se s kytarou 
začínal protloukat takřka 
všemi bary města Santa 
Maria ležícím v nejjižněj-
ším brazilském státě Rio 

Grande do Sul. Díky univerzálnímu repertoáru ovšem 
velmi rychle prorazil i do regionů ostatních. Kromě 
brazilské a kubánské hudby ale provozoval i meziná-
rodní pop různých žánrů zpívaný v anglič  ně. Jako 
sideman natáčel i vystupoval s renomovanými pro-
tagonisty jak v dalších brazilských státech, tak např. 
i v Argen  ně či Uruguayi. V l. 2001 - 2003 se zúčastnil 
několika turné po Británii a Kanadě. Hudební výcho-
vu studoval na Universidade Federal de Santa Maria 

ALBERTO BARREIRA
(* 22. 6. 1965 Rio de 
Janeiro) - Saxofonista, 
fl étnista, kytarista, zpě-
vák a skladatel, který 
studoval klasickou fl étnu 
na hudební škole fede-
rální univerzity Escola de 
Música da Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro a moderní harmonii 

v postgraduálním ústavu CIGAM (Centro Ian Guest 
de Aperfeiçoamento Musical) budapešťského rodáka 
(23. 5. 1940), aranžéra a komponisty, profesora Iana 
Guesta (Janos Gesz  ). Během kariéry spolupracoval 
s řadou umělců brazilské i mezinárodní scény: man-
chesterský soulpop Simply Red; brazilský soul-funk-
-reggae-pop-jazzový zpěvák a skladatel Cláudio Zoli; 
freiburský alterna  vní poprock Reamonn; brazilský 
funk-samba-jazz Banda Black Rio; prog-jazz-rock-
-fusion ManDoki Soulmates maďarsko-německého 
bubeníka, producenta a poli  ka (CSU) Leslie Mando-
kiho (László Mándoki); brazilš   rockeři Banda Blitz; 
americké dívčí pěvecké duo The Weather Girls; bra-

(UFSM), jíž úspěšně ukončil v r. 2008 a kde posléze 
(2008/2010) absolvoval v rámci tradičních meziná-
rodních zimních fes  valů (Fes  val Internacional de 
Inverno da Universidade Federal de Santa Maria) 
nejeden z workshopů. S vlastním pořadem brazilské 
instrumentální hudby autorsky debutoval v Theatro 
Treze de Maio v Santa Marii r. 2009. Od r. 2010 žije 
a pracuje v Mnichově, kde fi guruje v nejrůznějších 
formacích, především ale v sestavách projektů Elma-
ra Schmidta soustřeďujících se kolem centra Music 
Network (Aquarelas do Brasil, Banda Brasil či Brazil 
Connec  on). Podílel se též na soundtracku někte-
rých epizod výukového programu (2012) Que legal! 
Vamos aprender português - To je skvělé! Pojďme se 
učit portugalsky (que-legal.de), jehož duchovním ot-
cem je sãopaulský herec, režisér a drama  k Ricardo 
Eche, který r. 2004 v Mnichově založil divadelní spo-
lečnost Teatro Brasileiro de Munique. 

zilský MPB (Música Popular Brasileira), pop-zpěvák 
Maurício Pinheiro ‘Biafra’ Reis; detroitská r&b-soul-
-funková vokální skupina The Tempta  ons; brazilský 
skladatel a zpěvák Orlando de Morais Filho; jamaj-
ská soulová zpěvačka Precious Wilson; brazilsko-
-mnichovské ansámbly Coisa Nostra, Brazil Conne-
c  on, Aquarelas do Brasil; tunisko-německý zpěvák, 
herec a bavič Roberto Blanco Zerquero; brazilský 
zpěvák Emílio Vitalino San  ago; lanzarotská zpě-
vačka a skladatelka Rosana Arbelo Gopar; brazilský 
laureát Grammy, zpěvák a skladatel Roberto Carlos 
Braga; afrokubánský, argen  nsko-newyorský pop-
-jazzový pianista Jorge Dalto; mnichovský funk-soul-
-pop Men Under Cover atd. Mnoho let také působil 
ve studiích největší brazilské televizní stanice Rede 
Globo de televisão. Vede soubor Alberto Barreira’s 
Quarte  . V r. 2005 natočil 
sólové CD s vlastními jaz-
zovými skladbami, v nichž 
se uplatnil dokonce i jako 
textař. Od r. 2000 žije i s ro-
dinou v Mnichově. 
Wagner Cinelli - CD Instru-
mental (On Request 2004)
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ANDY LUTTER  
Pianista a skladatel ši-
rokého zaměření, krom 
studií jazzového klavíru 
a aranžmá v Mnichově, 
Bostonu a Berlíně ab-
solvoval klasickou kom-
pozici na mnichovském 
Richard Straus Konserva-
toriu. Hluboce se ale za-
jímá i o populární hudbu 
20. stol., folklor, etnic-

kou muziku, historii a kulturní dědictví nejen svého 
regionu. Logicky tudíž spolupracuje např. s poli  c-
kým kabaretem Münchner Lach-und-Schieß-Gesell-
scha   (1999 - 2000 ústřední song-komponista), kte-
rý r. 1956 založili novináři Sammy Drechsel a Dieter 
Hildebrandt; s ak  vitami usilujícími o revitalizaci 
Růžového ostrova ve Starnberském jezeře, Musik 
für die Wiedereröff nung der Roseninsel - ke 150. 
výročí vystoupil kvintet Rose Island Jazz Ensemble 
- přibližně před 5 lety spáchal eponymní CD (Galileo 
Records 2008) - či tradičním Jazzfestem München, 
jehož promotérské žezlo přejala r. 1998 organizace 
Jazzini  a  ve München (J.I.M.) Co dirigent, tour-
-lídr, hostující hráč, divadelní a hudební producent, 
klávesista, aranžér i pianista vypomáhal nesčet-
někrát: rakouský kabare  ér, autor, herec, režisér, 
boxer a sportovní komentátor Werner Schneyder; 
americký básník, editor, pedagog, literární kri  k, 
romanopisec a drama  k Paul Engle; newyorský 
rhythm’n’blues-soul-rock’n’roller Peter Wolf Blank-
fi eld; orchestry Münchner Symphoniker a Münch-

ner Rundfunkorchester; Mnichovská státní opera; 
městská scéna Städ  sche Bühnen Augsburg atp. 
Od r. 1997 funguje v ansámblu F!üge!sch!ag (3 kří-
dlovkáři, 3 pianisté, 3 skladatelé - CD s pod  tulem 
Zeitgenössische Musik - Současná hudba - Obliq-
Sound 1999; CD Music For 3 Grand Pianos, 3 Com-
posers, 3 Pianists - ObliqSound 2002) a krea  vním 
world-percussion-music sdružení Drum For Your 
Life (drumforyourlife.de); s Gertem ‘Wildenem’ 
Wychodilem jr., synem komponisty, aranžéra a di-
rigenta Gerharta Alfreda Arnolda Wychodila, rodá-
ka (15. 4. 1917) z Moravské Třebové, se intenzivně 
věnuje tvorbě fi lmové hudby. Kooperoval s rusko-
-německým zpěvákem Hansem Rolfem ‘Ivanem 
Rebroff em’ Rippertem, bostonským trombonis-
tou Joshem Rosemanem, anglickým varhaníkem 
a sbormistrem Johnem Gavinem Sco  em nebo 
gloucesterskou jazzvokalistkou Tinou May, na je-
jímž CD s texty newyorského jazzového zpěváka 
Marka Murphyho se momentálně podílí. Asistoval 
lipské kabare  érce, herečce a zpěvačce Simone Sol-
ga - CD Lieder zwischen Heut‘ und Morgen (Lamu 
Records 4/2002) s texty švábského kabaretního 
autora, libre  sty, skladatele, herce a basisty Karla 
Heinze Hummela a provozuje i vlastní Andy Lu  er 
Trio - CD Und vergißt die 
Zeit (Extra Records & Ta-
pes 1997) a Nichtendende 
Geschichten (Extra Records 
& Tapes 1988).
Andy Lu  er & Rudolf Roth 
Quarte   - CD A Time For 
Love (2003)
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PAUL TIETZE 
(* 26. 8. 1963 Bad Cann-
sta  ) - Mnichovský ba-
sista, producent, aran-
žér a skladatel začínal 
r. 1977 jako samouk. Již 
počátkem kariéry absol-
voval turné i jednotlivé 
koncerty (1985 - 88), kdy 
doprovázel mnohé osob-
nos   - curyšská kabare  -
érka, herečka, zpěvačka 

a kytaristka Lisa Fitz; irsko-australský muzikant, 
zpěvák a skladatel Johnny Logan; ra  ngensko-los-
angeleský kytarista, autor a zpěvák Franz Benton; 
Munich Symphonic Sound Orchestra (MSSO); bal-

 morský herec, zpěvák, režisér, producent, scénári-
sta a byznysmen David Michael Hasselhoff  ad. Od r. 
1986 se pouš   do soukromého vyučování a zakrát-
ko (1987) vede v mnichovské oblas   řadu seminářů. 
Při studiu na bostonské Berkelee College of Music 
v l. 1991 - 93 (mj. aranž a kompozice) měl skvělou 
příležitost přičichnout k salse nebo merengue (ná-
rodní hudba Dominikánské republiky) a vyzkoušet 
si je v jazzových big bandech i menších sestavách. 
Po návratu (1993) působil v německém Thilo Wolf 
Big Bandu, doprovázel americké dívčí pěvecké duo 
The Weather Girls, získal angažmá v Mnichovské 
státní opeře, publikoval a skládal i aranžoval pro 
nejrůznější kapely a projekty. Kromě toho inten-
zivně vystupoval - mj: big band newyorského pia-
nisty, aranžéra a skladatele Earla ‘Mal’ Waldrona; 



kalifornský blues-soul-doo-wop-rock’n’roll The 
Pla  ers; brazilský trumpe  sta a Grammy nominant 
Claudio Rodi  ; italsko-ugandsko-mnichovský la  n-
-pop-mambo zpěvák a skladatel David ‘Lou Bega’ 
Lubega; jazzvokalistka a pedagožka Lisa Wahlandt; 
mnichovská jazzová zpěvačka Melanie Bong; piani-
sta, skladatel a producent Uli Geissendörfer; bra-
zilsko-mnichovská skupina Coisa Nostra; německý 
dívčí pop Monrose (aktérky mezinárodní talentové 
TV soutěže Popstars); ansámbl mnichovského kaba-
re  éra, autora a zpěváka Ecca Meineke Ecco DiLo-
renzo & his Innersoul; muzikál Saturday Night Fe-
ver (v Mnichově a Bazileji) atd. Má na kontě i četné 
studiové asistence: s formací Noisy Mama zorne-

ELMAR SCHMIDT
(* 1953 Heidelberg) 
V r. 1977 dokončil 7 let 
klasických studií a r. 1978 
se stal jedním z nejmlad-
ších německých orches-
trálních bubeníků (SWR 
Big Band, The Temp-
ta  ons, United Jazz + 

Rock Ensemble, londýnský pop Wall Street Crash 
aj.) Fungoval v ansámblech věhlasných celebrit: ko-
línský trombonista Peter Herbolzheimer; berlínský 
klavírista Horst Jankowski; norská populární zpě-
vačka Wenche Synnøve Myhre; newyorská popro-
cková hvězda Heidi ‘Jennifer Rush’ Stern; italská 
zpěvačka, kytaristka, tanečnice a herečka Caterina 
Valente; švédská popjazzová zpěvačka Eva Sylvia 
Vrethammar; wisconsinská poprock-jazzová autor-
ka, pianistka a zpěvačka Chi Coltrane; losangeleský 
funk-soul-jazzový skladatel a vibrafonista Roy Ayers; 
dánský kontrabasista Niels Henning Østred Peter-
son; americká zpěvačka, skladatelka, herečka a ta-
nečnice La Toya Yvonne Jackson; australský jazzkyta-
rista, skladatel a pedagog Peter O‘Mara; münsterská 
zpěvačka a herečka Ute Lemper; švédská zpěvačka, 
herečka a malířka Gun Birgit ‘Bibi Johns’ Johnsson 
atd. Vedl či dodnes řídí soubory vlastní: fusion-funk 
JoJo (1981 - 89); zájezdní kapela neustrelitzské zpě-
vačky, herečky a dabérky Angeliky Milster (1995); 
brazilský jazzpop Coisa Nostra (od r. 1989); 40hlavá 
brazilská taneční Music Show Aquarelas do Brasil 
(od r. 1992) nebo 14členný Dance Music in Concert 
Brazil Connec  on (od r. 1993). Vyskytuje se přibliž-
ně na 500 LP, CD a SP nejrůznějších žánrů, od šlágrů, 
přes šanson, klasickou hudbu či pop až po jazz, funk, 

dingské jazz-fusion bubenice a komponistky Caroly 
‘Grey’ Gschrey CD Girls Can’t Hit! (Lips  ck Records 
1986); Lisa Fitz & The Hydra Connec  on - LP Lady-
boss (ZYX Records 1987); s brazilským trumpe  stou 
Juliem Barbosou CD Embalo (Brazil Records 1997); 
německo-rakousko-italským kytaristou, improvi-
zátorem a komponistou 
Andreasem Paolem Per-
gerem CD Heart Pop (Fenn 
Music 1998) aj.
paul  etze.de 

Helena Luce - CD Lunaville 
(Fine Music 2006)

fusion, rock nebo salsu: berlínský saxofonista Klaus 
Doldinger; americký rapper, disko-zpěvák, autor 
a kytarista Philip Greenway ‘Patrick’ Gammon - jazz-
-blues-folk-world’n’country 2LP Spin The Jam (Blow 
Up 1983); hagenská zpěvačka a komediální herečka 
Gabriele Susanne ‘Nena’ Kerner; mnichovský saxo-
fonista a dirigent Max Greger; brémský skladatel, 
aranžér a dirigent James Last; mnichovský klarine-
 sta Hugo Strasser; irský písničkář a instrumenta-

lista Chris de Burgh; fi ladelfská herečka a zpěvačka 
Audrey Landers; mnichovský zpěvák, komponista 
a herec Konstan  n Alexander Wecker - bluesrock 
LP Ganz schön Wecker (Polydor 1988); mnichov-
ský autor a producent Ralph Siegel atp. Podílel se 
na zhruba 200 televizních a rozhlasových pořadech: 
s orchestrem mohučského pianisty, varhaníka, aran-
žéra a komponisty Dietera Reitha (1982 - 93) - Grand 
Prix a Verstehen Sie Spaß?; s argen  nským pianis-
tou, skladatelem, aranžérem a dirigentem Borisem 
Claudiem ‘Lalo’ Schifrinem při oceňování fi lmu Mis-
sion: Impossible; oaklandským hercem, dabérem, 
zpěvákem a moderátorem Ronem Williamsem; 
americkou disko-zpěvačkou Glorií ‘Gaynor’ Fowles; 
německo-švýcarským pianistou a zpěvákem Paulem 
Kuhnem; americkou gospel-bluesovou zpěvačkou 
Joan Faulkner; washingtonským hercem a režisé-
rem Peterem Hortonem; kalifornskou herečkou, 
zpěvačkou, kabaretní hvězdou, ak  vistkou, tanečni-
cí a stand-up komičkou Earthou Mae Ki  ; Roberto 
Blanco Shows afrokubánského, německy hovořícího 
šlágristy a herce Roberta Zerquery Blanca s WDR Big 
Bandem; Al Porcino Big Bandem legendárního ame-
rického trumpe  sty ad. Par  cipuje i na hudbě fi lmo-
vé (cca 200 snímků): pilot Indiana Jones III, Tatort, 
Das Boot, Ein Fall für Zwei, Eurocops, Der Komissar, 
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Derrick… na níž mj. spolupracoval s nizozemským 
kapelníkem, aranžérem, klavíristou a skladatelem 
Robertem ‘Rob’ Pronkem; kolínským klarine  stou 
a saxofonistou Rolfem Kühnem; vídeňským fi lmkom-
ponistou, aranžérem, pianistou a dirigentem Han-
sem ‘Henrym Stuckem’ Hammerschmidem; norim-
berským dirigentem, komponistou a producentem 
Heinzem Kiesslingem… Figuroval ale i v muzikálech: 
Ellingtonova revue Sophis  cated Ladies v  tulní roli 
s memfi skou jazzovou zpěvačkou a herečkou Denise 
Eileen ‘Dee Dee Bridgewater’ Garre   - italsko-špa-
nělské turné (1999); West Side Story; Sweet Charity; 
Brechtova a Weillova Die Dreigroschenoper; Man of 
La Mancha; Cabaret; Hello Dolly; My Fair Lady; Sa-
turday Night Fever (2004) aj. Pořádal 1. Airport Fes-

 val do Brasil v Zeppelinhalle mnichovského le  ště. 
V Mnichově zajišťuje workshopy a v tzv. Music Ne-
twork pronajímá vybavené školící místnos  . 
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FUTURUM - 30 LET    

Roman Dragoun (kb, v), Emil Kopřiva (g), Miloš Morávek (g), Jakub Michálek (bg), 
Jan Seidl (ds)

ROMAN DRAGOUN 
(* 8. 4. 1956 Písek)
Hudebník, klávesista, 
zpěvák a skladatel úzce 
spjatý s Brnem, kde se 
v pol. 70. l. 20. stol. set-
kal v amatérské Rege-
neraci s kytaristou Mi-
lošem Morávkem, jehož 

r. 1980 následoval do proslulého artrocku Progres 2. 
Za klávesami vystřídal Karla ‘Daniela Forró’ Hor-
kého (Bronz, Forrotronics) a u mikrofonu zpěváka 
a kytaristu Pavla Váně (Synkopy 61, Collegium Mu-
sicum, Atlan  s, Bronz, Bowle, VKV). V sobotu 30. 
5. 1981 mělo v Brně premiéru tema  cké koncertní 
provedení Tře   knihy džunglí, studiová verze nato-
čená v Pezinoku vyšla na vinylovém 2albu (Panton 
1982) a zanedlouho se objevila i anglicky zpívaná 
verze The Third Book of Jungle (Panton 1983). 
V r. 1983 Dragoun s Morávkem ansámbl opouštějí 
a ustavují Futurum. Během dubna - května 1984 
pořizují v pres  žním bra  slavském studiu Koliba LP 
Ostrov Země (Panton 1985) a posléze poslední řa-
dovku Jedinečná šance (Supraphon 1987). Ke tře   
připravované desce nedošlo, neboť v r. 1988 Roman 
s bubeníkem Janem Seidlem zamířili do Strombo-
li, nahradili Klaudia Kryšpína a klávesistku Vendu-
lu Kašpárkovou, kteří emigrovali. Zde se podíleli 

na ‘možná nikoli převratném’ LP Shutdown (Panton 
1989). V 1. pol. 90. l. 20. stol. posílil Roman rockový 
Pavitram, kde dosud čas od času hostuje. Kooperu-
je ale i s řadou ostatních - Bára Basiková, Vladimír 
‘Raven’ Kučera, Pavla Kapitánová, Leona Machál-
ková, Lucie Bílá atp. Poté vychází první sólové (jazz-
-rock-pop) album S  n mý krve (Forte 1995), produ-
kované Michalem Pavlíčkem (K. Růžička jr. - s; R. 
Pokorný a M. Pavlíček - g; J. Seidl - ds; V. ‘Guma’ Kul-
hánek a M. Lehký - b; I. M. Zangi - perc. ad.) Od jara 
1996 alternoval  tulní roli v Jesus Christ Superstar 
v pražském Divadle Spirála. Přelom 20. a 21. stol. 
přináší druhou (pop-art-jazz-rock) sólovku Slunci 
blíž (Rodowi-cz 2000) a práci na muzikálu Apoka-
lypsa českokrumlovských Bratrů Karamazových, 
kde komponuje, aranžuje a hlavně dal dohromady 
studiový tým, co projekt zaznamenal (V. ‘Guma’ 
Kulhánek - b; J. Seidl - ds; I. Korený, P. Marcel a O. 
Petřina - g; O. Nejezchleba - violoncello, J. Hála - fl , 
M. Barabáš - tr aj.) Od října 2001 je uváděn v Čes-
kých Budějovicích. R. 2002 spoluzaložil superskupi-
nu T4 (Stanislav Kubeš, Vladimír ‘Guma’ Kulhánek, 
Roman Dragoun, Mar  n Kopřiva), která dodnes 
funguje. V r. 2005 zažívá Futurum comeback v tak-
řka v původním obsazení a Roman tu a tam účinkuje 
i s Progres 2, plnohodnotným členem se opět stává 
r. 2007. Vystupuje ale i s vlastním rock-funkem His 
Angels a občas jevištně podpoří i uskupení synovo: 

Peter O’Mara - LP Five 
Forces (Koala Records 
1989)

2 plus 1 - LP Easy Come, 
Easy Go (Autobahn Re-
cords 1980)



David Dragoun Band. Následují další sólové  tuly 
- CD/DVD Otlučená srdce (FT Records 2009) či šan-
sonové CD Piano (FT Records 2012). Do Beatové 
síně slávy, jíž Radio Beat oceňuje největší legendy, 
které zásadně ovlivnily naší scénu (nominují publi-
cisté, o konečném zařazení hlasují posluchači), byl 
spolu s The Plas  c People of The Universe a Vladi-
mírem Padrůňkem uveden ve čtvrtek 17. 5. 2012. 
Časopis Rock&Pop a Radio Beat uspořádal anketu 
s cílem sestavit první českou kapelu snů. Čtenáři 
a posluchači si dali záležet a SUPERGROUP CZ měla 
ve středu 6. 3. 2013 na 4. Brněnském Bea  estu v KC 
Semilasso 6 týdnů předem beznadějně vyprodanou 
premiéru: zpěv - Kamil Střihavka (BSP, No Guitars, 
Motorband), kytara - Michal Pavlíček (Stromboli, 
Pražský výběr, BSP, Big Heads), housle - Jan Hrubý 

EMIL KOPŘIVA 
(* 9. 8. 1956) 
Hudebník, skladatel, kla-
vírista a zpěvák, jenž se 
počátkem r. 1981 ocitl 
v kádru legendárních br-
něnských Synkop, první 
koncert absolvoval již 
v úterý 20. 1. 1981. Šlo 
o art-rockový audiovi-

zuální program Sluneční hodiny, který byl natočen 
v létě 1981, LP vyšlo r. 1983 u Pantonu. V té době 
rezignoval lídr a jeden ze zakladatelů skupiny, Petr 
Směja a Emil tak zůstal jediným kytaristou, zřejmě 
tedy par  cipoval i na singlu Mladší Sestry Vzpomí-
nek/Válka Je Vůl (Panton 1982). V r. 1983 se přidává 
k Romanu Dragounovi a Miloši Morávkovi zakláda-
jícím Futurum, kde částečně obsluhuje i baskytaru. 
V Synkopách ho nahradil Miloš Makovský (Electriss, 
Taxi). Provozují progresivní rock ovlivněný King Crim-
son, UK či Talking Heads a během dubna - května 
1984 se v bra  slavské Kolibě rodí LP Ostrov Země 
(Panton 1985). V r. 1985 Morávek odešel a sesta-
vu doplnil baskytarista Lubomír Eremiáš fi gurující 
mj. na posledním studiovém albu Jedinečná šance 
(Supraphon 1987). R. 1988 kapelu opouštějí Dra-
goun s bubeníkem Janem Seidlem a posilují jazz-spa-

(ETC, Blues Band Luboše Andršta, Framus 5), kláve-
sy - Roman Dragoun (T4, Progres 2, Stromboli, Fu-
turum), baskytara: Vladimír ‘Guma’ Kulhánek (T4, 
Anna K, ETC, Krausberry, Flamengo), bicí - Miloš 
Meier (Dymytry, BSP, Trio Michala Pavlíčka).

ce-rock-new-wavery Stromboli. Kormidla se jakožto 
jediný původní protagonista ujímá Emil. Futurum 
ještě nějaký čas fungovalo, začasté co předskokan 
právě Stromboli, v r. 1989 ale zaniklo. Na tuto etapu 
navázal pak vlastním ansámblem Špilberk, existoval 
ale krátce. Do r. 1990 spáchali pro edici Rockmapa 
(23) jediný singl: Bouře doznívá/Nikdy víc (Supra-
phon 1990). Poté se pus  l do podnikání, od r. 1994 
se společnost Studio Špilberk Produc  on zaměřuje 
na výrobu hudebních klipů, dokumentů i reklamních 
spotů či zajištění dabingu. R. 2005 Futurum činnost 
obnovilo, Roman Dragoun (kb, v), Miloš Morávek (g), 
Emil Kopřiva (g) a Jan Seidl (ds) dodnes příležitostně 
vystupují, 25. výročí opožděně oslavili koncem břez-
na 2009 v brněnském klubu Fléda dvojkoncertem se 
všemi bývalými členy. Na přelomu l. 2011 - 12 povstal 
i Špilberk, po více než 20 letech v pátek 1. 3. 2012 
na pódiu 3. Brněnského Bea  estu v KC Semilasso, 
kde se pak při Novemberfestu 2013 ve středu 27. 11. 
2013 uskutečnil i křest více-
méně debutového CD Spiel-
berg (FT Records 2013). 

Mňága a Žďorp - CD Furt 
rovně! (BMG Ariola 1992)
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Progres 2  - LP The Third 
Book of Jungle (Panton 
1983)

Progres 2 - 2CD Progres 
Story 1968 - 2008 (FT 
Records 2008)



MILOŠ MORÁVEK 
(* 29. 5. 1951 Brno)  
Proslulý kytarista, hu-
debník a podnikatel se 
zajímal o slaboproudou 
elektrotechniku a vystu-
doval střední elektro-
technickou průmyslovou 
školu. S kytarou začal r. 

1965 a krátce nato již působil ve školní skupině s re-
pertoárem od The Shadows. Sestrojoval technické 
doplňky (kvákadla, boostery, zesilovače, aj.), díky 
čemuž obdržel přezdívku Edison. Od r. 1971 fun-
goval v The Madmen, jež se ale v r. 1975 rozpadli. 
V kapele Regenerace potkal životního souputníka 
Romana Dragouna. Koncem r. 1977 soubor opus  l 
a zakotvil v artrockové legendě Progres 2, právě se 
chystal velký projekt - rocková opera Dialog s ves-
mírem. K premiéře došlo v pondělí 27. 2. 1978 v br-
něnském Divadle na Výstaviš  . Do r. 1980 proběhlo 
na 350 repríz po celém Československu. R. 1980 
sestavu posílil Dragoun, za klávesami nahradil Karla
‘Daniela Forró’ Horkého (Bronz, Forrotronics) 
a u mikrofonu Pavla Váně (Synkopy 61, Collegium 

JAKUB MICHÁLEK  
Typově poněkud méně 
nápadný mladý basky-
tarista, jenž na jaře 
2008 doplnil sestavu 
znovuzrozeného Futura, 
s nímž v brněnském klu-
bu Fléda opožděně osla-
vil 25. výročí existence 

dvěma koncerty (29. a 30. 3. 2009). DVD Futurum 
- 25. narozeniny vyšlo v prosinci 2009 (FT Records). 
Mj. též působí v po 20 letech oprášeném Špilberku 

JAN SEIDL 
(* 9. 9. 1957)   
Spolu s bratry, kytaristou 
Adolfem ‘Andym’ (Saze, 
Katapult, G&B Petra No-
váka) a Jiřím (bg) začínal 
v amatérské rodinné for-
maci Andy Seidl Band. 
S baskytaristou Antoní-

nem Smrčkou (Abraxas) a Michalem Němečkem 

Musicum, Atlan  s, Bronz, Bowle, VKV). V sobo-
tu 30. 5. 1981 měl v Brně premiéru další úspěšný 
počin, tema  cké koncertní provedení Tře   kniha 
džunglí. Počtem opakování předchozí akt sice před-
běhl, ovšem v r. 1983 Dragoun s Morávkem, unave-
ni z širokých kompozičních celků, ansámbl opouštějí 
a ustavují Futurum. Miloš tehdy - co jeden z prvních 
československých muzikantů (spolu s Radimem Hla-
díkem) - užíval kytarový syntezátor. Rok po natočení 
(1984) LP Ostrov Země (Panton 1985), ale odchází. 
V l. 1985 - 87 se vyskytoval v brněnském metal-
bandu Kern a od r. 1988 v Synkopách, které ale v r. 
1990 skončily. Po r. 1990 kariéru přerušil a zbudoval 
obchod hudebními nástroji (Midi Servis Brno). V r. 
1997 resuscitoval The Madmen (Uriah Heep Revi-
val). R. 2005 se vrací do Progresu 2, vystřídal Ivana 
Manolova (Drunk Presi-
dent, Burma Jones, Dě   
kapitána Morgana, DG 307, 
Samamba, Das Kuckucksei, 
Groove or Die aj.) Téhož 
roku povstává i Futurum. 
Oldřich Veselý, Pavel Vrba - 
Dlouhá Noc (Panton 1990)

(Daria Hrubá - v; Emil Kopřiva - g, v; Roman Jež - 
kb, v; Jakub Michálek - bg; Miloš Nahodil - ds), jenž 
v pátek 1. 3. 2012 vystoupil na pódiu 3. Brněnského 
Bea  estu v KC Semilasso, kde se také při Novem-
berfestu 2013 ve středu 27. 
11. 2013 uskutečnil i křest 
víceméně debutového 
CD Spielberg (FT Records 
2013). 

(Alterna  vy, Kramle) spoluzaložil v květnu 1981 
hardrockovou Pumpu. Jako trio vystupovala jen ně-
kolik měsíců, již v září 1981 ji doplnili další hudeb-
níci a Honzu nahradil Jiří Horálek (Extempore, Žlutý 
pes, Alo Trio Band). R. 1983 vzniklo v Brně artrocko-
vé Futurum, kam ho přizval lídr, klávesista a zpěvák 
Roman Dragoun, kamarád z dětství. V 80. l. 20. stol. 
natočili 2 desky, v r. 1988 ale Seidl s Dragounem 
odešli a zamířili do Stromboli, vystřídali emigranty 
Klaudia Kryšpína a klávesistku Vendulu Kašpárko-
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vou. Zde se podíleli na LP Shutdown (Panton 1989), 
koncem r. 1989 se ale rozpadli. V 1. pol. 90. l. 20. 
stol. Honza zakotvil v rockovém ansámblu Pavit-
ram, od té doby také spolupracuje s Romanem Dra-
gounem na jeho sólových počinech. S bubeníkem 
Radimem Kolářem napsal knihu Výuka krea  vní 
hry na bicí nástroje aneb bouchej, bude   otevřeno 
(Muzikus 1998). V r. 2005 Futurum činnost obno-
vilo v původním obsazení: Roman Dragoun (kb, v), 

Fes  val si klade za cíl představování soudobé jazzové a bluesové hudby ve všech jejích ods  nech a za interpre-
tace špiček české, evropské i světové scény. Vznikl v Ús   nad Labem v r. 1996 a patří k vrcholným přehlídkám 
v České republice i střední Evropě. 

Vydalo Kulturní středisko Města Ús   nad Labem (Velká Hradební 33/619, 400 21 Ús   n. L.) ve spolupráci s 
Ústeckou kulturní pla  ormou 98 (Hrbovická 182/62, 400 01 Ús   n. L., e-mail: info@ukp98.cz, IČO: 68298587, 
registrace: č. j. US/1-1/35871/98-R) - vydavatel kulturně-sportovně-společenského měsíčníku ‘Nové Ústecké 
přehledy’ (redakce: Masarykova 238/157, reg. č.  tulu: MK ČR E 12939, www.nup.cz) - překlad a editace: 
Milan ‘Fred’ Pištěk; grafi cký návrh a elektronická sazba: Oldřich Mžourek ml.; v Ús   n. L. 2014

Partneři: Město Ús   nad Labem, Ústecký kraj 
Mediální partneři: Ústecký deník - Vltava-Labe-Press, a. s, Český rozhlas Sever, Hitrádio FM

VSTUPNÉ:
200 Kč (bez slev)
PŘEDPRODEJ:

Dům kultury, Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ús   nad Labem, tel.:  475 221 025, 602 621 637
On line rezervace: www.ksul.cz

Miloš Morávek (g), Emil Kopřiva (g), Jan Seidl (ds) 
a dodnes příležitostně vy-
stupuje, 25. výročí opoždě-
ně oslavili koncem března 
2009 v brněnském klubu 
Fléda dvojkoncertem se 
všemi bývalými členy. 
Stromboli - LP Shutdown 
(Panton 1989)
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V letech 1996 - 2013 na fes  valu účinkovali: Peter Adamkovič / Mark Adams / Paul Ahorn / Bernard Allison / Franco Ambrose    / Miller 
Anderson / Akira Ando / Mar  n Andr / Luboš Andršt / Apostolis ‘Lakis’ Anthimos / Laurie Antonioli / Petr Antoš / Carmine Appice / 
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 / Karel Bárta / Juraj Bartoš / Milton Batera / Harald Becher / Charles Roscoe Beck / Michael 
‘Bexi’ Becker / Maggie Bell / Petr Beneš / Matěj Benko / Rudi Berger / Will Bernard / Paul Bielatowicz / Dick Bird / Wil Blades / Michael 
Blessing / Sugar Blue / Tomáš ‘Bobek’ Bobrovniczký / Robert Boddin / Fabrice Bon / Jean-Paul Bourelly / Bob Bowen / Cur  s Boyd / Petra 
Börnerová & Benkő Zsolt / Tom Brechtlein / Tommy ‘TNT’ Brenneck / Jozef Brisuda / Chris Bri  on / Bobby Broom / Arthur Brown / Kaia 
Brown / Pete Brown / Elio Buselli / Fran  šek Cafourek / Will Calhoun / Omar Rodríguez Calvo / Bruno B. Camacho / Jerry Campbell / 
Roger ‘Chappo’ Chapman / Melvin ‘Pookie’ Carlisle / Keith Carlock / Patrick Chartol / Amit Cha  erjee / Armando Chuh / Chick Churchill 
/ Roberto Cio    / Zdeněk Cimmerman / Ana Cisneros / Stuart Clayton / Dave ‘Clem’ Clempson / Marcus Cliff e / Freddy Cole / Deborah 
Coleman / Bryan Corbe   / Ivan Correa / Butch Coulter / Jesse Bernard ‘Slim’ Cross / Lazaro Cruz / Simon Currie / Stanislav Cvanciger / 
Eric Czar / Robby Černý / Eb Davis / Rudolf Dašek / Elton Dean / Bawo Dege / Eli DeGibri / Barbara Dennerlein / Pat DeSalvo / Valter 
Detond / Willie ‘Popsy’ Dixon / Bob Doezema / Lukáš Doksanský / Nicks Donald / Jan Doskočil / Chris Dreja / Chris Duarte / Jakub Duša 
/ Bronislaw Duży / Petr Dvorský / Krzysztof Dziedzic / Márton Eged / Marc Erbe  a / Alexis H. Estevez / John Etheridge / Nick Etwell / 
Orrin Evans / Mike del Ferro / Larry Finn / Ma   Fishwick / Ricardo Fiuza / Marcel Flemr / Przemyslaw Florczak / Robben Ford / Chris 
Foreman / Kilian Forster / Maciej Fortuna / Al Foster / Sebas  an Frankiewicz / Ros  slav Fraš / Eric Gales / A   la 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 / Milan Golha / Filip Gondolán / Joe Gooch / Torsten Goods / Marty Greenberg / Jack Greenwood 
/ Garnet Grimm / Binky Grip  te / Zdeněk Grosman / Dave ‘Diesel’ Guy / Grzegorz Grzyb / Tim Hahn / Viktor Haissinger / Jan Hajnal / Jiří 
Hála / Craig Hall / Helen Hardy / James Harries / Kevin Hays / Michal Hejna / Dan Hickey / Jan Holeček / Jiří Holman / Wendell Holmes 
/ Sherman Holmes / Jaromír Honzák / Hugh Hopper / Gábor ‘Egg’ Horváth / Mar  n Hořejší / Jiří Hoření / Hadži Hrkal / Christoph Huber 
/ Mike Hugg / Tom Hunter / Jan Chalupský / Lukáš Chejn / Vic Jackson / Felix O  o Jacobi / Ladislav Jakl / Jaroslav Jakubovič / José Ned 
James / Štěpán Janoušek / Bryce Jarre   / Slawomir Jaskulke / Péter Jelasity / Filip Jeníček / Pavel Jeřábek / Ota Jirgl / Jimmi Johnson / Jiří 
Jonák / Paul Jones / Sharon Jones / Joyce / Vlas  mil Jurčík / Marcin Kajper / Demian Kappenstein / Christoph Victor Kaiser / Chris  an von 
Kaphengst / Grzegorz Karnas / Petr Kašpar / Tom Kennedy / Ben King / Jan Knop / Jiří Kollman / Al Kooper / Ondřej Kopička / Jan Korselt 
/ Jan Kořínek / Svatopluk Košvanec / Jan Kozel / Jiří George Kozel / Uli Kraemer / Ryszard Krawczuk / Karin Krog / Sebas  an Kuchczynski 
/ Joe Kučera / Jakub Kujawa / Vladimír ‘Guma’ Kulhánek / Pavel Kušnír / René Lacko / Gert Lange / Michael Ledbe  er / Ric Lee / Mar  n 
Lehký / Sharon Lewis / John Lingwood / Peter Lipa / Peter Lipa jr. / Beto Lopes / Simon Lo   / Vera Love / Daryl Lowery / Pete Lucas / 
Thomas ‘Lui’ Ludwig / Elio R. Luis / Leo Lyons / Dave Maggs / Bob Malach / Jan Malý / Harvey ‘The Snake’ Mandel / Bosco ‘Bass’ Mann / 
Michal ´Kocour´ Mareček / Mar  n Marinčák / Karel Matějka / Phil May / Jon McDonald / Jim McCarty / Tom McGuinness / Lenny Media 
/ Claire Michael / Andy Michell / Carlos Mieres / Petr Mikeš / Palle Mikkelborg / Alan Mian / Jiří Milota / Jan Miserre / Michal Míšek / 
Ma  hew Mitchell / Jan Mizler / Patrick Moore / Tu  y Moreno / Queen Esther Morrow / Nick Moss / Michal Mravec / Patrick Muller / 
Mário Nagy / Zbigniew Namyslowski / Randy Napoleon / Jiří Nedoma / Radek Němejc / Mike Nordberg / Pavel ‘Houba’ Novák / Václav 
Novák / Radek Nowicki / Danny O’Connor / Tomáš Olšan / Benjamin Omerzell / Johnny O’Neal / Greg Osby / 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 / Ros  slav Pechoušek / Jimmy ‘Blue Shoes’ Pendleton / George Perez / Marian Petržela / Carlos Pino / Mar  n 
Plachý / Marcel Ploner / Petr ‘Kulich’ Pokorný / Roman Pokorný / Ondřej Pomajsl / Milan Potoček / Reg Presley / John Pressley / John 
R. Purcell / Robo Ragan / Bharata Rajnošek / Pavel Razím / Travis Reed / Dániel Redo / Jerome Regard / Jeff  Reilly / Bawo Reinhardt / 
Lulo Reinhardt / Zezo Ribeiro / Róbert Rist / Osian Roberts / Greg Rockingham / Michael Roetsch / Bogumil Romanowski / Gustavo Roriz 
/ Rosanna & Zélia / Chris  an Rover / Pavel Jakub Ryba / Michal Rybka / Terje Rypdal / Hanka Říhová / Flavio Vargas Dos Santos / Hana 
Sasková / Stefan Ivan Schäfer / Juergen Schuld / Christoph Schweizer / Simone Scifoni / John Scofi eld / Patrick Seals / Petr Sedlák / Lon-
nie Shields / Kim Simmonds / Pete Siers / Steve Simpson / Jerzy ‘Jorgos’ Skolias / Jósef Skrzek / Jiří Slavíček / Magic Slim / Simon Slowik 
/ David Smale / Ian Hendrickson Smith / Jan Smoczynski / Antonín Smrčka / Dale Spalding / Filip Spálený / Frank Stauch / Homer ‘Funky 
Foot’ Steinweiss / Mike Stern / T. M. Stevens / Bill Stewart / Walter Sitz / Jeff  Stout / Mar  n Streško / Rodolfo Stroeter / Katka Stupková 
/ Neal Sugarman / Miloš Suchomel / Hiro Suzuki / Steve Swallow / Robert Szewczuga / Jan Šatra / Jaroslav ‘Erno’ Šedivý / Michal Šimko / 
Libor Šmoldas / Přemysl Šoba / Jozef ‘Dodo’ Šošoka / Lubomír Šrámek / Ondřej Štajnochr / Mar  n Šulc / Aki Takase / Ohad Talmor / Ann 
Tappan / Dick Taylor / Larry ‘The Mole’ Taylor / Michal Tokaj / T. C. Tolliver / Michal Tomaszczyk / Fran  šek Tomšíček / Přemek Tomšíček 
/ Liber Torriente / Rob Townsend / Pat Travers / Laco Tropp / Rene Trossman / Erik Truff az / Václav Tůma / Adam Tvrdý / Gary ‘Twiggy’ 
Twigg / Tomáš Uhlík / Fran  šek Uhlíř / James ‘Blood’ Ulmer / Michal Urbaniak / Boris Urbánek / Mika Urbaniak / Philippe Valdes / 
Thomy Valdes / Ramón Valle / Benoit Dimier Vallet / Jean Michel Vallet / John Vaughan / Josef Vejvoda / Jan Veverka / Emil Viklický / Jiří 
Vlach / Petr Vojáček / Tomáš Vokurka / Taras Voloshchuk / Sammy Vomáčka / Emil Vraspír / Ulf Wakenius / Olgierd ‘Olo’ Walicki / Hans 
Wallbaum / Monty Waters / Reto Weber / Doug Weiss / Geoff  Whitehorn / Joe Whi  ng / Phil Wilkinson / Jesse Williams / Chick Willis / 
Ma  hew Wilson / Gábor Winand / Scarle   Wrench / Michal Wróblewski / Joel Xavier / Jacob Young / Emil Zámečník / Imra ´Musa´ Zangi 
/ Radek Zapadlo / Cyril Zeleňák / Andrzej Zielak / Michal Žáček a mnoho dalších…


