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Novinky 4.ročníku MHF 
FESTJAZZ 2015 
Letošní čtvrtý ročník mezinárodního hudebního festivalu FESTJAZZ 2015 
přinese několik podstatných změn a novinek, které se týkají dramaturgie 
festivalu a hodnot, které chce festival do budoucna zachovat. 

První velkou novinkou je nová edukační řada festivalu pod pracovním 
názvem “FESTJAZZ dětem”. Tuto novou řadu jsme připravovali 14 měsíců 
ve spolupráci s jazzovým bandem České filharmonie, který vede sólo 
klarinetista České filharmonie Tomáš Kopáček, jenž přizval ke spolupráci 

*1

Novinky 
4.ročníku 

EDUKAČNÍ 
PROGRAMY PRO 
DĚTI, KONCERTY 

FESTJAZZ SOUTĚŽÍ 
PODPOŘTE NÁS VE 

ZLATÉ JEŘABINĚ

DRAMATURGIE 
ÚČINKUJÍCÍ NA  

MHF FESTJAZZ 2015

PROGRAM FESTIVALU 
DATA KONCERTŮ A 

AKCÍ FESTIVALU

Stálá kvalitní 
edukační řada pro 

děti je do 
budoucna jedním z  

pilířů, které chce 
festival budovat.

MHF FESTJAZZ 2015

http://www.festjazz.cz


13.BŘEZNA 2015 WWW.FESTJAZZ.CZ MHF FESTJAZZ 2015

talentovaného mladého hudebníka a herce Tomáše Kůgela 
(Česká televize - Studio kamarád). Jedinečný program pro děti 
ze základních škol, který zazní v rámci 4.ročníku MHF 
FESTJAZZ 2015 slibuje přiblížení jazzové hudby zábavnou 
formou. 

Další novinkou je podstatná změna v jam session, tedy setkání 
hudebníků a jejich společné hudební improvizace, ke které 
jsme přizvali profesionální umělce a pedagogy z Konzervatoře 
Jaroslava Ježka v Praze. 

Nejzásadnější novinkou čtvrtého ročníku je rozšíření festivalu 
do dalšího města. Po loňském silném diváckém ohlasu jsme 
navázali spolupráci s Jihlavou a to konkrétně s novým 
divadelním prostorem DIOD (Divadlo otevřených dveří), kde 
se uskuteční jeden festivalový koncert.  

Nově můžete sledovat veškeré novinky a dění na našem novém 
festivalovém blogu:  www.festjazzblog.com  

HF FESTJAZZ 2014 soutěží 
o cenu za kulturní počin za 
rok 2014 

Děkujeme Všem našim dosavadním partnerům a 
podporovatelům festivalu nejen za finanční podporu, ale i za 
důvěru v náš festival. Díky Vám byl třetí ročník festivalu 
navržen odbornou komisí Kraje Vysočina do prestižní ankety 
Zlatá Jeřabina, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina za kulturní 
počin za rok 2014.  

Dejte nám svůj hlas a pomozte nám získat Zlatou Jeřabinu za 
kulturní počin Kraje Vysočina za rok 2014. Více informací 
naleznete na: www: www.kr-vysocina.cz/pocinroku. 

Děkujeme Vám. 

Za festivalový tým. 

MgA.Martin Petrák - umělecký ředitel festivalu 
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Kytarista Rudy Linka /CZ/
USA/, který vystoupí 
společně se svým triem z 
New Yorku, zpěvák Dan 
Bárta /CZ/, kterému bude 
sekundovat fantastická 
sestava tří hudebníků - 
Robert Balcar Trio /CZ/, 
nebo vycházející jazzová 
hvězda Ondřej Ruml /CZ/, 
který přĳede s vynikající 
partou muzikantů - Matěj 
Benko Quintet /SK/CZ/.
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Dramaturgie 4.ročníku festivalu 
Na čtvrtý ročník festivalu přijali pozvání renomovaní známí umělci a soubory.  

Hlavní koncertní proud letošního festivalu otevře exkluzivně jazzový band Českých filharmoniků 
pod vedením sólo klarinetisty Čf Tomáše Kopáčka Czech Philharmonic Jazz Band/CZ/. 
Americké jazzové umění představí kytarista Rudy Linka se svými newyorskými kolegy v jejich 
společném projektu Rudy Linka Trio/USA/. Pod taktovkou havlíčkobrodského rodáka, 
dirigenta a skladatele Františka Šterbáka/CZ/ se představí úžasné Jazzové smyčce 
Ježkovy konzervatoře v Praze. 

Jedna z výjimečných osobností, zpěvák Dan Bárta/CZ/, vystoupí s fantastickou sestavou tří 
muzikantů z Robert Balcar Tria/CZ/. Vycházející jazzová hvězda mladého a již známého 
renomovaného zpěváka Ondřeje Rumla/CZ/ zase ve spojení s excelentní sestavou v podání 
Matěj Benko Quintet/SK/CZ/, ve kterém hraje řada špičkových muzikantů, nejen z jazzové 
scény. Závěr festivalu bude patřit rezidentnímu souboru festivalu Blues Bond/CZ/, který 
přijede s horkou gospellovou show. 

Edukační koncert pro základní školy představí Czech Philharmonic Jazz Band ve spolupráci 
s hudebníkem a hercem Tomášem Kůgelem. Festivalové párty s jazzovými DJs a Jam 
session jsou další pořady festivalu v rámci 4.ročníku. 

Program MHF FESTJAZZ 2015 
Změna programu vyhrazena. 

13.listopadu 2015 - “FESTJAZZ dětem” - Czech Philharmonic Jazz Band/CZ/ & Tomáš Kůgel/CZ/ 

13.listopadu 2015 - Zahajovací večer festivalu - Czech Philharmonic Jazz Band/CZ/ 

13.listopadu 2015 - Open párty festivalu 

14.listopadu 2015 - Rudy Linka Trio/USA/ 

15.listopadu 2015 - František Šterbák/CZ/ & Jazzové smyčce Ježkovy konzervatoře/CZ/ 

17.listopadu 2015 - Jam session - “Proti totalitě”  

19.listopadu 2015 - Dan Bárta/CZ/ & Robert Balcar Trio/CZ/ 

20.listopadu 2015 - Ondřej Ruml/CZ/ & Matěj Benko Quintet/SK/CZ/ 

21.listopadu 2015 - Závěrečný večer festivalu - Blues Bond/CZ/ & Gospel Singers
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