
 
JazzFestBrno představuje kompletní program. Po 

Chicku Coreovi přidává další hvězdy i dravé mládí 

Brno, Praha, 25. ledna 2017 – Pořadatelé 16. ročníku festivalu JazzFestBrno představili 

kompletní program tradiční jarní jazzové přehlídky. K již dříve oznámeným koncertům 

superhvězd Chicka Corey, Richarda Bony či Stevea Gadda přibyla plejáda dalších 

prvotřídních hudebníků. Od 23. března do 4. května se fanouškům představí mimo jiné 

američtí saxofonisté Joe Lovano a Chris Potter, bubenický funk master Poogie Bell či 

vyhledávaný beninský kytarista Lionel Loueke, kterého ke spolupráci zlákal český 

saxofonista Luboš Soukup. Pořadatelé si však pro fanoušky připravili mnohem více. 

V celkem dvanácti koncertních večerech totiž zahrají na dvě desítky kapel jak ze zahraničí, 

tak z české a slovenské scény. Ty kromě již téměř vyprodaného koncertu Dana Bárty, tria 

Roberta Balzara a Filharmonie Brno zastupuje třeba Vertigo, Concept Art Orchestra pod 

taktovkou Štěpánky Balcarové, trio kytaristy Davida Dorůžky nebo koncert jazzových 

legend v čele s Peterem Lipou. Vstupenky na festival jsou v prodeji na webu 

www.jazzfestbrno.cz a v běžných předprodejích. 

Letmý pohled do programu naznačuje, že frekventovaným nástrojem letošního ročníku 

JazzFestu bude saxofon. V rukou nejpovolanějších tak uslyšíme jeho rozmanité zvukové i 

stylové polohy. „Tradici bude reprezentovat Joe Lovano s ansámblem Classic Quartet, 

moderní postbop obdivovaný a ve vrcholné formě hrající Chris Potter i norský debutant 

Marius Neset, funk a soul Harry Sokal a Mike Stephenson, avantgardu pak věčný hledač 

Luboš Soukup, konceptualista Michal Wróblewski nebo respektovaný univerzál Marcel 

Bárta,“ láká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. JazzFestBrno 2017 však zdaleka 

nebude jen o saxofonu, ale bohatý prostor jako obvykle nabídne všem tradičním jazzovým 

nástrojům i vokálu. 

Joe Lovano se tradičně pouští do odvážných koncepčních a tematických projektů a exceluje 

jak při hledání neotřelých způsobů uměleckého výrazu, tak nových cest k redefinici jazzového 

idiomu. Tato jeho snaha neušla ani odborníkům a na přelomu tisíciletí získal rodák z 

Clevelandu cenu Grammy za dnes již kultovní nahrávku 52nd Street Themes. Jazzoví znalci 

oceňují Lovanův ušlechtilý tón, neochvějný rytmus a přirozené frázování, laikové zase 

sangvinickou pódiovou prezenci a komunikaci s publikem. V kapele Classic Quartet zkoumá 

Joe Lovano bohatou historii mainstreamového jazzu přes swing a bebop, vždy s přidáním 

vlastního faktoru X, který jej vynesl na jazzový piedestal. Technicky možná nejvyspělejší 



saxofonista současnosti a bez přehánění kultovní postava mezi jazzovými saxofonisty Chris 

Potter se vedle práce pro jiné kapelníky již dávno vyprofiloval jako uznávaný skladatel a 

leader, podle mnohých jeden z předních jazzmanů své generace. „Chris Potter je jedním 

z nejzaměstnanějších jazzmanů současnosti a možná i pod tíhou nejrůznějších závazků si svoji 

vlastní kapelu ne dost hýčká. Berme tedy jeho festivalový koncert jako opravdovou událost,“ 

říká Spilka. 

Pozornosti fanoušků nejen jazzu, ale i world music, by rozhodně neměl ujít již zmíněný 

společný koncert kvarteta Luboše Soukupa a Lionela Louekeho. Český saxofonista žijící ve 

Skandinávii bývá často nálepkován jako expresivní muzikant s osobitým zvukem, neotřelý 

komponista a vypravěč hudebních příběhů. Je leaderem několika mezinárodně úspěšných 

projektů a dobře se na něj hodí charakteristika „citlivý inovátor“. Lionela Louekeho brněnští 

fandové znají například z kapely Herbieho Hancocka. Tohoto beninského umělce vyhledává 

celá řada kapelníků pro jeho organickou fúzi jazzu a africké hudby a Louekeho angažmá na 

nové desce lze považovat za Soukupův umělecký i manažerský úspěch. Začlenění muzikanta s 

africkými kořeny do autentického evropského kvarteta slibuje jedinečný zážitek plný silných 

melodií a rytmů a samotný bandleader slibuje doslova „rituál radosti jak pro muzikanty, tak 

pro posluchače.“ 

Jistotu skvělého zážitku však slibují i koncerty kapely Poogieho Bella, dvorního bubeníka 

Marcuse Millera, v níž tvrdí muziku slovenský kytarista Juraj Griglák, tria holandského 

kytaristy Jesse van Rullera, prvního evropského vítěze prestižní soutěže Thelonia Monka, či 

mezinárodního uskupení Michala Wróblewskiho. Bohatou nabídku koncertů doplní celá řada 

českých kapel. Kromě již zmíněných se představí Jazz Q Martina Kratochvíla, trio Jiřího Šimka, 

Beata Hlavenková nebo kapela Vertigo. Chybět nebudou ani tradiční jamsessions. 

JazzFestBrno opět zavítá do divadel i do klubů a tradičních koncertních sálů. „Oproti 

předchozím ročníkům přibylo koncertů v Sono Centru, které je fanoušky ceněno nejen pro 

originální pojetí stavby samotné, ale především pro skvělou akustiku. Na podzim pak poprvé 

v historii festivalu plánujeme koncert v největším tradičním koncertním prostoru v Brně, když 

v DRFG Areně vystoupí hvězda světového formátu, zpěvačka a klavíristka Diana Krall,“ dodává 

výkonný ředitel JazzFestu Vlastimil Trllo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na vysoké úrovni festivalu mají zásluhu nejen pořadatelé, ale i věrní fanoušci a partneři. Generálním partnerem 
JazzFestu Brno zůstává i nadále brněnská investiční skupina DRFG, jejímž zakladatelem a majoritním vlastníkem 
je David Rusňák. Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investování do 
majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Skupina preferuje obory, kterým její 
představitelé dobře rozumějí a lokality, které jsou jim kulturně i geograficky blízké. Primárně se zaměřuje na 
investice do energetiky, nemovitostí, finančních služeb a telekomunikací. Více na www.drfg.cz. 

Nově se hlavními partnery festivalu stávají investiční skupina KKCG a společnost MND a.s. KKCG je mezinárodní 
investiční skupina s aktivy více než 2 mld. eur, která působí v 10 zemích světa. Jako strategický investor se 
dlouhodobě zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního plynu, na loterijní a zábavní průmysl, cestovní ruch a na 
investice do nových technologií. Zakladatelem společnosti je podnikatel Karel Komárek, který je dlouholetým 
podporovatelem významných hudebních projektů na české kulturní scéně. Více na www.kkcg.com. 

http://www.drfg.cz/
http://www.kkcg.com/


MND a.s., člen skupiny KKCG, je českou společností se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu. MND je 
významným dodavatelem plynu a elektřiny českým domácnostem. Firma dlouhodobě podporuje projekty 
zaměřené na péči o životní prostředí a rozvoj urbanismu. Více na www.mnd.cz. 

 

PROGRAM JAZZFESTBRNO 2017 
Začátky všech koncertů v 19:30 

 
 
23. března, Sono Centrum 
David Dorůžka Trio 
Joe Lovano Classic Quartet 
 
29. března, Sono Centrum 
Luboš Soukup Quartet & Lionel Loueke 
Marius Neset Quartet 
 
4. dubna, Janáčkovo divadlo 
Richard Bona Mandekan Cubano 
Dan Bárta, Robert Balzar Trio a Filharmonie Brno 
 
5. dubna, CED – Divadlo Husa na provázku 
Michal Wróblewski Ensemble 
Concept Art Orchestra 
 
TBA, HaDivadlo 
Jesse Van Ruller Trio 
 
9. dubna, CED – Divadlo Husa na provázku 
Legendy featuring Peter Lipa 
Martin Kratochvíl & Jazz Q 
 
11. dubna, Sono Centrum 
Jiří Šimek Trio 
Poogie Bell Band feat. Bobby Broom, Mike Stephenson, Juraj Griglák 
 
13. dubna, Besední dům 
Beata Hlavenková – Scintilla 
Vertigo 
 
19. dubna, Sono Centrum 
Harry Sokal Groove 
Chris Potter Quartet 
 
23. dubna, Sono Centrum 
Steve Gadd Band 
 
26. dubna, Divadlo na Orlí 
Koncert Katedry jazzové interpretace JAMU 
 
4. května, Bobycentrum 
Chick Corea Trio 

http://www.mnd.cz/


 



FOTO V TISKOVÉ KVALITĚ: 

https://www.dropbox.com/sh/59za3jjyqk25q73/AABoKeMjsKrW6kON8FSSllqia?dl=0 

 

VIDEO CHICK COREA TRIO 
https://www.youtube.com/watch?v=ci5bHoOHLcs 

 

VIDEO RICHARD BONA 

https://www.youtube.com/watch?v=4qYqLqdTiSU 

 

VIDEO STEVE GADD BAND 

https://www.youtube.com/watch?v=hwXCpG9za_Y 

 

VIDEO DAN BÁRTA A ROBERT BALZAR TRIO 

https://www.youtube.com/watch?v=xNFuNJ7g3Hw 

 

Podrobné informace ke koncertům jsou k dispozici na www.jazzfestbrno.cz, 
www.nejkoncerty.cz a www.chickcorea.cz. 

 

Další informace: 

Vilém Spilka      Vlastimil Trllo 

Umělecký ředitel festivalu    Výkonný ředitel festivalu 

E: spilka@jazzfestbrno.cz     E: trllo@jazzfestbrno.cz 

 

Radek Babička 

Mediální servis 

M: +420 723 036 041 

E: babicka@jazzfestbrno.cz 

 

Smart Communication s.r.o. - marketing, media, promotion  

(spolupracující PR agentura) 

Silvie Marková, Lucie Čunderlíková 

T/F: +420 272 657 121 

M: +420 604 748 699, +420 733 538 889 

E: markova@s-m-art.com, cunderlikova@s-m-art.com 

www.s-m-art.com 
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