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   Martin Marinčák, AMC trio



Úterý 22. 4. 2014, Tylův dům od 19.00 h
SIMULANTE BANDE (CZ)
V taneční inscenaci Simulante Bande zkoumá skupina 
VerTeDance neotřelé možnosti pohybového vyjádření 
zdravého a fyzicky handicapovaného člověka, 
relativnost pojmu handicap i křehký kosmos vztahů. 
Jedinečný kvartet interpretů tvoří profesionálové a dvě 
handicapované amatérky. Své často neviditelné limity 
přetavily „netanečnice“ Alena Jančíková a Zuzana 
Pitterová do neuvěřitelných výkonů, ve kterých jim 
asistují profesionální tanečníci Helena Arenbergerová a 
Petr Opavský.
choreografie: Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová, 
dramaturgie: Lukáš Jiřička, scéna a kostýmy: Masha 
Černíková, světelný design: Pavel Kotlík, hudba: Dva

 

Čtvrtek 24. 4. 2014, Divadelní klub od 20.00 h
JAZZOVÉ KINO: KOLEM PŮLNOCI
USA/Francie, 1986, režie: Bertrand Tavernier
Úspěšný oscarový snímek s jedinečnou atmosférou 
Paříže 50. let, s řadou výborných muzikantů a jazzových 
melodií. (vstup volný)

Pátek 25. 4. 2014, Tylův dům od 19.30 h
AMC TRIO & MARK WHITFIELD (SK/USA) 
Stanislav Cvanciger (bicí), Peter Adamkovič (piano), 
Martin Marinčák (kontrabas), Mark Whitfield (kytara)
AMC trio je vynikající slovenská kapela, která svou 
kvalitou již dávno přesáhla hranice středoevropského 
regionu. Ve svých kompozicích nejednou překračuje 
rámec obvyklých jazzových postupů, hledá 
mimojazzové hudební zdroje (klasická hudba, rock, 
pop, etno) a klade důraz na melodičnost skladeb. 
Úspěšně koncertuje a nahrává doma i v zahraničí, 
jejich alba jsou ceněna posluchači i hudebními 
odborníky. Skupina spolupracuje s předními jazzovými 
hudebníky, jakými jsou legendární Ulf Wakenius, 
čtyřnásobný držitel Grammy Randy Brecker, nebo Mark 
Whitfield, se kterým trio přijíždí na náš festival.

VIKTOR BŮRKLAND TRIO & THEA SOTI (D/H)
Viktor Bürkland (piano), Sebastian Bauer (kontrabas), 
Andi Schulz (bicí), Thea Soti (zpěv)
Pianista Viktor Bürklad, původem z Estonska, je vůdčí 
osobností mladé jazzové generace v Hannoveru. Ve 
své hudbě kombinuje jazzové skladby se severskými 
melodiemi jeho původního domova. Absolvent 
hudebních akademií v Helsinkách a Hannoveru má za 

sebou řadu ocenění a úspěšných festivalových i 
klubových vystoupení v mnoha zemích. Spolupráce jeho 
tria s maďarskou jazzovou zpěvačkou Theou Soti (*1985) 
přinesla jeho hudbě nový rozměr: její krásný hlas plný 
vášnivé energie a spontánnosti s výrazně osobním 
charakterem posluchače doslova uhranuly. Thea se 
proslavila skladbami, jež jsou mixem moderního jazzu, 
soulu a východoevropského folklóru, má vlastní kapelu 
složenou z maďarských hudebníků. Vedle spolupráce s 
Viktorem Bürkladem se podílí na řadě dalších úspěšných 
hudebních projektů především v Německu, kde v 
současnosti žije.

ŠAVLE MEČE BIG BAND (CZ)
Radek Němec (trubka, křídlovka, zpěv), Jan Šatra 
(trombon, perkuse, zpěv), Marek Buble (saxofony, 
flétna), Jakub Doležal nebo Petr Kalfus (saxofony), Milan 
Potoček nebo Štěpán Eliáš (klávesy), Jiří Milota (kytara), 
Filip Spálený (basová kytara), Martin Streško (zpěv), Jiří 
Hála (saxofon, flétna)
Šavle Meče je svérázné rock jazz-blues-funky uskupení 
předních jazzových, rockových a studiových hudebníků. 
Tento patrně nejoriginálnější český big band byl 
sestaven před dvaceti lety Jiřím Hálou, členy 
Kontrabandu Milana Svobody a dalšími hudebníky. Z 
počátku ryze instrumentální skupina byla výrazně 
ovlivněna zvukem kapel, jakými jsou Brecker Brothers či 
Tower of Power. Orchestr úspěšně vystupuje především v 
pražských klubech a jazzových festivalech u nás i v 
zahraničí. Hudební smršť v podání orchestru Šavle Meče 
nenechává nikoho v klidu a umí si získat posluchače 
napříč hudebními žánry.

 

Sobota 26. 4. 2014, Tylův dům od 19.30 h
MIROSLAV HLOUCAL QUARTET (CZ/SK)
Miroslav Hloucal (trubka, křídlovka), Luboš Šrámek 
(piano), Josef Fečo (kontrabas), Marián Ševčík (bicí)
Přední český jazzový trumpetista Miroslav Hloucal (*1984) 
má za sebou úspěšnou spolupráci s mnoha významnými 
muzikanty i big bandy, je nositelem řady ocenění z 
mezinárodních jazzových soutěží a přehlídek. Do Poličky 
přijíždí s projektem Miroslav Hloucal Quartet, ke kterému 
si tento „český Miles Davis“ přizval vynikající české a 
slovenské jazzové hudebníky. Quartet hraje převážně 
autorskou muziku Miroslava Hloucala i ostatních členů. 
Kapela se repertoárem vrací k jazzové tradici, žánrově 
jde o moderní mainstreamový jazz amerického typu s 
prvky inspirovanými českou a slovenskou lidovou 
hudbou. Začátkem tohoto roku nahrála kapela své 
debutové album.

MARIAN VARGA & MOYZESOVO KVARTETO (SK)
Marian Varga (piano, varhany), Stanislav Mucha (1. 
housle), František Török (2. housle), Alexander Lakatoš 
(viola), Ján Slávik (violoncello)
Legendární klávesový hráč a hudební mág Marián 
Varga (*1947) fascinuje posluchače svými experimenty, 
fúzí rocku a klasické hudby i strhujícími improvizacemi. 
Téměř vše, na co Varga sáhl, vstoupilo v Česku i na 
Slovensku do hudebních dějin. Ať už se jednalo o alba 
jeho nezapomenutelné kapely  Collegium Musicum 
nebo spolupráci se skupinou Prúdy, kde hrál po boku 
Pavla Hammela. Vedle řady alb napsal hudbu pro 
desítky inscenací a filmů.  Marian hraje svěže, nově, ale 
nezapomíná přitom na své nejslavnější melodie.
Moyzesovo kvarteto je špičkové slovenské komorní 
těleso působící na hudební scéně téměř čtyři desítky 
let. Během své existence uskutečnilo téměř dva tisíce 
koncertů po celém světě v nejvýznamnějších 
koncertních síních. Členové kvarteta se systematicky 
věnují interpretaci slovenských skladatelů všech 
generací, nahráli hudbu k řadě  slovenských filmů.
 

DASHA & JAN SMIGMATOR & SWINGING QUARTET 
(CZ) 
Dasha (zpěv), Jan Smigmator (zpěv), Vladimír Strnad 
(piano), Jan Greifoner (kontrabas), Branko Križek (bicí), 
Markéta Smejkalová (saxofony, flétna, klarinet)
Dasha (Dagmar Sobková, *1981), je nepochybně 
jedna z nejtalentovanějších českých zpěvaček 
současnosti. Má za sebou řadu úspěšných angažmá 
nejen jako zpěvačka, ale i jako muzikálová herečka. Za 
ztvárnění Máří Magdaleny v Jesus Christ Superstar 
obdržela v roce 2010 Cenu Thálie.
Jan Smigmator (*1986) je jazzový a swingový zpěvák, 
který s noblesou ztělesňuje odkaz swingových králů. 
Jeho styl, frázování, láska k jazzu a swingu ho dnes řadí 
mezi přední interprety tohoto žánru nejen u nás. 
Spolupracuje s předními big bandy naší hudební scény.
V doprovodu Swinging Quartetu zazpívají Dasha a Jan 
Smigmator nejen slavné jazzové a swingové 
evergreeny. Vedle hudební spolupráce uvádějí Dasha 
a Jan Smigmator každou sobotu populární Klub 
Evergreen na vlnách Dvojky Českého rozhlasu.

Výstava fotografií: JAZZ WORLD PHOTO
Unikátní  výstava 44 jazzových fotografů. Autor 
projektu, fotograf Patrick Marek, oslovil autory z celého 
světa, aby poskytli pro tuto výstavu po jedné své 
fotografii. Výstava měla premiéru na loňském festivalu 
Jazzinec v Trutnově a poté se stala ozdobou dalších 
jazzových festivalů. (Tylův dům 1. 4. – 11. 5. 2014)


