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Vážení přátelé jazzu a blues…

Náš festival se koná letos potřinácté a jsem přesvědčen, že je to číslovka šťastná. 
Přesto, že letos nemáme k dispozici tolik fi nancí jako loni, troufnu si říci, že jsme 
vše připravili tak, aby Vás i letos plně uspokojil a nabídl skvělé hudební zážitky. 
Situaci nám trochu ulehčuje skutečnost, že má už jméno nejen u nás, ale i v Ev-
ropě a nabídky dostáváme i z USA. Jsem rád, že i době omezených fi nančních 
zdrojů nám přízeň zachovalo město Ústí nad Labem i Ústecký kraj, jakož i několik 
tradičních sponzorů. Je zřejmé, že bez nich by existovat nemohl. Prosím, abyste 
si pozorně přečetli všechny informace o osobnostech, které letos vystoupí, neboť 
jména jako např. Roy Ayers nebo Barbara Dennerlein a z jiného soudku The 
Troggs či Arthur Brown patří mezi lahůdky každého festivalu. 
Těším se na Vás i na kvalitní hudbu!!

NA FESTIVALU DOPOSUD ÚČINKOVALI NAPŘ.:
Franco Ambrosetti, Luboš Andršt, Laurie Antonioli, Anthimos ‘Lakis’ Apostolis, Carmine Appice, Brian Au-
ger, Karma D. Auger, Savannah Grace Auger, Nailor ‘Proveta’ Azevedo, Elias Bailey, Long John Baldry, 
Vernon ‘Chico’ Banks, Milton Batera, Charles Roscoe Beck, Petr Beneš, Paul Bielatowicz, Matěj Benko, 
Rudi Berger, Dick Bird, Sugar Blue, BLUE BOX HEROES, Robert Boddin, Jean-Paul Bourelly, Bob Bowen, 
Curtis Boyd, Petra Börnerová & Benkő Zsolt, Tom Brechtlein, Tommy ‘TNT’ Brenneck, Jozef Brisuda, Bobby 
Broom, BUCINATORES, Will Calhoun, Omar Rodríguez Calvo, Jerry Campbell, Melvin ‘Pookie’ Carlisle, Stu-
art Clayton, Marcus Cliffe, Freddy Cole, Deborah Coleman, Danny O’Connor, Bryan Corbett, Ivan Correa, 
Butch Coulter, Jesse Bernard ‘Slim’ Cross, Lazaro Cruz, Simon Currie, Eb Davis, Rudolf Dašek, Elton Dean, 
Eli DeGibri, Bob Doezema, Chris Duarte, Jakub Duša, Bronislaw Duży, Petr Dvorský, Krzysztof Dziedzic, 
EGGNOISE, Dominique ‘Gaga’ Ehlert, Marc Erbetta, John Etheridge, Nick Etwell, Orrin Evans, Mike del 
Ferro, Larry Finn, Ricardo Fiuza, Przemyslaw Florczak, Robben Ford, Chris Foreman, Maciej Fortuna, Al 
Foster, Sebastian Frankiewicz, Maciek Garbowski, Andreas Geck, Liam Genockey, Ian Gibbons, Melvin 
Gibbs, Davide Giovannini, Marcello Giuliani, Joe Gooch, Marty Greenberg, Binky Griptite, Zdeněk Grosman, 
Dave ‘Diesel’ Guy, Grzegorz Grzyb, Jan Hajnal, Helen Hardy, James Harries, Kevin Hays, Dan Hickey, THE 
HOLMES BROTHERS, Jaromír Honzák, Hugh Hopper, Mike Hugg, Roger ‘Chappo‘ Chapman, Lukáš Chejn, 
Marcin Chenczke, Chick Churchill, Marek Jakubowski, Štěpán Janoušek, Slawomir Jaskulke, Jimmi Johnson, 
Paul Jones, Sharon Jones, Joyce, Christoph Victor Kaiser, Grzegorz Karnas, Jiří Kollman, Jiří Kolouch, Al 
Kooper, Jan Kořínek, Svatopluk Košvanec, Jiří George Kozel, Marcin Kajper, Ryszard Krawczuk, Karin Krog, 
Sebastian Kuchczynski, Jakub Kujawa, Vladimír ‘Guma’ Kulhánek, René Lacko, Ric Lee, Martin Lehký, John 

Ivan Dostál
ředitel festivalu
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Lingwood, Peter Lipa, Beto Lopes, Vera Love, Daryl Lowery, Thomas ‘Lui’ Ludwig, Leo Lyons, Bob Malach, 
Bosco ‘Bass’ Mann, Jon McDonald, Tom McGuinness, Lenny Media, Petr Mikeš, Matthew Mitchell, Michal 
Míšek, Patrick Moore, Tutty Moreno, Queen Esther Morrow, Patrick Muller, NAJ PONK TRIO, Zbigniew 
Namyslowski, Randy Napoleon, Mike Nordberg, NORMAL GARDEN, Václav Novák, Radek Nowicki, Johnny 
O‘Neal, Greg Osby, Krzystof Pacan, Daniela Pacovská, Carl Palmer, Dan Panchártek, Aladár Pege, Jimmy 
‘Blue Shoes’ Pendleton, Martin Plachý, Roman Pokorný, Ondřej Pomajsl, John R. Purcell, Robo Ragan, Jeff 
Reilly, Lulo Reinhardt, Zezo Ribeiro, Evgeny Ring, THE ROADCASTERS, Osian Roberts, Greg Rockingham, 
Michael Roetsch, Philipp Rohmer, ROSANNA & ZÉLIA, Gustavo Roriz, Christian Rover, Pavel Jakub Ryba, 
Hana Sasková, Christoph Schweizer, John Scofi eld, Petr Sedlák, Lonnie Shields, Stefan Ivan Schäfer, Pete Siers, 
Steve Simpson, Jerzy ‘Jorgos’ Skolias, Jiří Slavíček, Magic Slim, Ian Hendrickson Smith, Jan Smoczynski, 
SPRINGHILL, Frank Stauch, Homer ‘Funky Foot’ Steinweiss, Bill Stewart, T. M. Stevens, Sascha Stiehler, Jeff 
Stout, Rodolfo Stroeter, Neal Sugarman, Miloš Suchomel, Hiro Suzuki, Steve Swallow, Robert Szewczuga, 
Jaroslav ‘Erno’ Šedivý, Jozef ‘Dodo’ Šošoka, Lubomír Šrámek, Ondřej Štajnochr, Martin Šulc, Aki Takase, 
Ohad Talmor, THOMY & CO, Michal Tokaj, Michal Tomaszczyk, Přemek Tomšíček, Liber Torriente, Rob 
Townsend, Pat Travers, TRES HOMBRES, TROPICAL TRANSFORM, Laco Tropp, Rene Trossman, Erik Truffaz, 
Gary ‘Twiggy’ Twigg, Tomáš Uhlík, František Uhlíř, James ‘Blood’ Ulmer, Michal Urbaniak, Mika Urbaniak, 
Ramón Valle, Josef Vejvoda, Emil Viklický, Tomáš Vokurka, Sammy Vomáčka, Olgierd ‘Olo’ Walicki, Monty 
Waters, Reto Weber, Doug Weiss, Geoff Whitehorn, Jesse Williams, Chick Willis, Michal Wróblewski, Joel 
Xavier, Jacob Young, Radek Zapadlo, Andrzej Zielak a mnoho dalších...

16. 10. pátek 20:00 hodin - Národní dům (250 Kč)
ULF WAKENIUS & AMC TRIO; 
TORSTEN GOODS & BAND; ROY AYERS & BAND
ULF WAKENIUS (S) & AMC TRIO (SK)
ULF WAKENIUS (* 16. 4. 1958 Halmstad) - kytara - S nástrojem začal v 11ti a v 17ti byl už zavedeným mu-
zikantem a s nejrůznějšími švédskými bandy harcoval Evropou. Počátkem 80 l. 20. stol. založil s Peterem 

Almqvistem mezinárodně úspěšné kytarové duo Guitars Unlimited. Ze zastávky 
v Riu vzešla 3 LP se Severinem ‘Sivucou’ Diasem de Oliveirou - Let‘s Vamos, 
Aquarela Do Brazil a Rendez-Vouz in Rio (1987 Sonet). Koncem dekády za-
čal koncertovat po celé zeměkouli s dánským kontrabasistou Niels-Henningem 
Ørstedem Pedersenem a rovněž se zrodily tituly Those Who Were (1996 Ver-
ve) a This Is All I Ask (1998 Verve). R. 1997 získal prestižní angažmá v Oscar 
Peterson Quartetu, jeho předchůdci byli např. Barney Kessel, Herb Ellis nebo 
Joe Pass. Později byl členem tria Raye Browna. S vlastní kapelou natočil mnoho 
výborných alb, z toho 10 sólových a jako sideman se podílel na nahrávkách až 
neuvěřitelného počtu jazzových legend. 
Již v neděli 12. 11. 2006 se s kvartetem v rámci série AghaRTA Prague Jazz Festival 
představil v Lucerna Music Baru, kde uvedl skladby z jedné z posledních desek 
Notes From The Heart, věnované Keithu Jarrettovi. (www.ulfwakenius.com)
Ulf Wakenius - Love Is Real - ACT Company (25. 4. 2008)
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AMC TRIO - Peter Adamkovič (p), Martin Marinčák (db), Stano Cvanciger (ds)

PETER ADAMKOVIČ (* 24. 6. 1970 Prešov) - klavírista a skladatel - V l. 1987 - 92 absolvoval prešovskou 
Pedagogickou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (kde na katedře hudební 
výchovy nyní vyučuje dějiny jazzové hudby) a posléze fungoval ve skupině zaměře-
né na fusion music Tralala Band (1991 - 94) s níž se r. 1991zúčastnil Slovenského 
jazzového festivalu v Žilině (jeho kompozice tu byla oceněna jako nejlepší) a rov-
něž (1993 a 1994) i mítinku FIMU (Festival International de Musique Universi-
taire) v Belfortu na francouzském severovýchodě. R. 1993 vzniklo mainstreamové 
AMC Trio - P. Adamkovič (p), Martin Marinčák (bg) a Stano Cvacinger (ds), 

kde pravidelně hostoval Miloš Železňák (g) - a rok poté (1994) i slovensko-polský ansámbl Interface - 
M. Marinčák (bg), Piotr Olszewski (g), Jozef Eliasz (ds). Mj. se též vyskytoval v sestavě Cassovia Jazz 
Quartet - M. Marinčák, M. Železňák, Gejza Szabados (ds) či věhlasného prešovského big bandu - Orches-
tru Divadla Jonáša Záborského (1995). V období 1995 - 96 byl stipendistou Slovenského hudobného 
fondu (www.hf.sk). Od r. 1997 působil v Acoustic Jazz Triu (P. Adamkovič, M. Železňák, M. Marinčák) 
a internacionální fusion formaci M. Železňáka No More Jazz - Peter Cardarelli (s), P. Adamkovič, M. Že-

lezňák, M. Marinčák, Ľubomír Dvorščák (ds), Miro Ochotnický (v). S No More 
Jazz podstoupil turné po Slovensku a vystoupil na košickém Cassovia Jazzu (1998). 
Za hudební pedagogickou činnost, aktivní hraní a organizování jazzového dění 
v Prešove obdržel v r. 2003 Cenu Ladislava Martoníka. Od r. 1991 je ústředním 
pořadatelem mezinárodního festivalu Jazz Prešov. (www.amc-trio.sk)
Gorzów Jazz Celebrations - Pomorska Jesień Jazzowa - Polsko (24. 4. 2009)
AMC Trio & Ulf - Soul Of The Mountain - Hevhetia Records (2008)

MARTIN MARINČÁK (* 22. 11. 1964 Prešov) - kontrabasista, basový kytarista - Na základní umělec-
ké škole studoval trubku, v. l. 1984 - 86 pak operní zpěv na košické konzerva-
toři a pokračoval v oboru ‘hudební výchova’ na prešovské Pedagogické fakultě 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (1986 - 90). Začínal jako baskytarista v různých 
rockových a jazzrockových kapelách. V období 1991 - 94 působil v S Quartetu 
(fusion music), s nímž se mj. zúčastnil Slovenského jazzového festivalu v Žilině 
(1991), tamtéž (ovšem r. 1993) byl za výkon již v AMC Triu vyhlášen nejlepším 
kontrabasistou a získal cenu Slovenského hudobného fondu v podobě workshopu 
v rakouském Klagenfurtu. Dále prodělal kurzy v Bratislavě a maďarské Tatabányi 
(1993) a spolu s fusionnery Tralala Band vystupoval na mezinárodním univerzit-

ním festivalu v severofrancouzském Belfortu (1993 a 1994). Kromě toho působil i v sestavách Interface, 
Cassovia Jazz Quartet (1994), Polish-Slovak Jazz Quartet (1995), se kterým se objevil na Bratislavských 
jazzových dnech, Swingin‘ Trio či Jazz Set. Participoval také na projektech Jozefa ‘Doda’ Šošoky, spolu-

pracoval s americkou zpěvačkou Barbarou Montgomery (1997) nebo německým ky-
taristou Titem Waldenfelsem. Od r. 1996 příležitostně účinkoval v ansámblu Petera 
Cardarelliho (USA) a kooperoval se zpívajícím americkým altsaxofonistou Monty 
Watersem. (www.amc-trio.sk)
Prešovský jazzový víkend (sobota 31. 1. 2009)
Polish-Slovak Jazz Quartet - Song for Helena PB&IB (1998)
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STANISLAV CVANCIGER (* 1965) - bicí - Univerzální hráč, jenž se dokáže přizpůsobit snad každému žán-
ru. Na základní umělecké škole se věnoval akordeonu. Nejprve studoval umělecký 
design, v té době se začal vážněji zajímat o bicí. Hudební vzdělaní si doplnil na 
bratislavské lidové konzervatoři. R. 1992 získal na Slovenském jazzovém festivalu 
v Žilině cenu za instrumentální výkon. Absolvoval jazzové dílny v Bratislavě, ma-
ďarské Tatabányi a rakouském Klagenfurtu. Od r. 1992 byl 
členem Orchestru Divadla Jonáša Záborského v Prešově, 
kde později v hudební škole vyučoval bicí. V l. 1996 - 2000 
fungoval T + R Bandu Petera Lipy, s nímž projel takřka celou 
Evropu. (www.amc-trio.sk)

Gorzów Jazz Celebrations - Pomorska Jesień Jazzowa - Polsko (24. 4. 2009)
AMC Trio - Thor-Iza - Hevhetia Records (2006)

TORSTEN GOODS & BAND (D) - Torsten Goods (g, v), Jan Miserre (p), Christian 
von Kaphengst (b), Christoph Huber (ds)

TORSTEN GOODS (* 25. 10. 1980 Düsseldorf) - Kytarista, zpěvák a skladatel Torsten Gutknecht má po 
rodičích irské a německé geny (matka pochází ze severního Irska, otec je Němec). 
Absolvoval půldruhého roku newyorských studií (2001 - 03) u Jima Halla, Johna 
Scofi elda a Bireli Lagrena. Často poslouchal nejen irské 
folkaře jako Chieftains a Dubliners, ale i jazzové velikány - 
Oscar Peterson či Duke Ellington. V současnosti je přirovná-

ván především k Georgie Bensonovi. Stejně jako on totiž výborně zpívá a neméně 
dobře hraje na kytaru. Na albu Irish Heart (vzniklo převážně v Norimberku na jaře 
2006) znějí vedle jeho původních kompozic i skladby Van Morrisona a jazzové úpravy 
irských lidových písní. (www.torstengoods.de)
Helen Schneider - Dream A Little Dream - Edel Records (26. 9. 2008)

JAN MISERRE - piáno - Výjimečně nadaný klávesista studoval spolu s klavíristou Hubertem Nussem, 
vibrafonistou a marimbérem Davidem Friedmanem nebo hamburským saxofo-
nistou a pedagogem Peterem Wenigerem na berlínském institutu Universität 
der Künste u pianisty a skladatele Davida Gazarova a manchesterského klavíristy 
Johna Taylora. Vzdor mládí již má za sebou úctyhodný výčet spoluprací s řadou 
jazzových velikánů - hornobavorský jazz-saxofonista Johan-
nes Enders, michiganský jazzový bubeník Rick Hollan-
der, brazilský kytarista a kontrabasista Davide Petrocca, 

chorvatský bubeník a leader Dejan Terzic, saxofonista, skladatel a producent Lutz 
Häfner, krakovský multiinstrumentalista a kompozitor Leszek Żądło, arnsbergský 
jazzový bubeník a band leader Harald Rüschenbaum, norimberský big band Sunday 
Night Orchestra atd. (www.myspace.com/janmiserre)
Torsten Goods - 1980 - Phantom (29. 8. 2008)
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CHRISTIAN VON KAPHENGST (* 22. 11. 1966 Mainz) - bass - Hru na klavír studoval již v 6ti letech na 
mohučské Kozervatoři Petera Cornelia, od r. 1979 klasický kontrabas u Norberta 
Banze a jazzový v l. 1988 - 95 u Rainera Linke na střední hudební škole v Kolíně, 
kdy již regulérně účinkoval v nejednom ansámblu spolu s protřelými muzikanty 
jako např. trentonský jazz-saxofonista Richie Cole, losangeleský altsaxofonista, 
skladatel a kapelník Allan Praskin, zpěvák Peter Fessler nebo frankfurtský mo-
dern-jazz-trombonista Albert Mangelsdorff. V období 1990 - 91 působil v něko-
lika německých jazz-orchestrech. V r. 1999 absolvoval sérii evropských koncertů 
harlemské r&b-jazz-popové zpěvačky a autorky Patti Austin a New York Voices. 

Kromě toho vede formace Jeff Cascaro Band, Frank Lauber Band, popové duo Marshall & Alexander 
a pozici basisty permanentně zastává v bonnském uskupení Talking Jazz viersenského trumpetisty zpě-
váka, skladatele, aranžéra a producenta Tilla Brönnera. Dosud spolupracoval s četnými umělci vskutku 
zvučných jmen - mj. pensylvánský křídlovkář Randy Brecker, fl oridský hard-bop-soul-jazz-kornetista Nat 
Adderley, newyorský zpěvák Mark Murphy, texaský latin-jazz-post-hard-bop-M-base-soul trumpetista 
Roy Hargrove, brooklynští pianisté Mark Soskin a Kenny Werner, haagský křídlovkář Ack van Ro-
oyen, clevelandský pozounista Jiggs Whigham, houstonský klávesista a skladatel Joe Sample, detroitský 
avantgardní prog-jazz-post-bopper James Carter, göttingenský multiinstrumentalista Gunter Hampel, 
bostonský saxofonista Charlie Mariano, dánský trumpetista Jens Winther, japonsko-americký jazz-blues-
kytarový eskamotér Hiram Bullock, bruselský jazzový kytarista a harmonikář Toots 
Thielemans, britský r&b-jazz-klávesista a zpěvák Georgie Fame, americký zpěvák, 
aranžér a klavírista Peter Eldridge, newjerseyský jazzový bubeník a skladatel Peter 
Erskine, novomexický trumpetista Bobby Shew, mannheimský ‘Jihoafričan’, r&b-sou-
lový zpěvák Xavier Naidoo, erfurtská popová zpěvačka, autorka a herečka Yvonne 
Catterfeld aj., jako producent pak kooperoval s brooklynskou zpěvačkou a herečkou 
Helen Schneider atd. (www.myspace.com/christianvonkaphengst)
Mark Murphy - Love Is What Stays (12“) - Universal Jazz (2007)

CHRISTOPH HUBER - bicí - Absolvent norimberské konzervatoře, jenž si vzdělání prohlubuje na new-
yorském institutu Drummers Collective (www.thecollectivenyc.com), spolupracuje 
s řadou muzikantských osobností - mj. hückeswagenský modern-jazzový trumpe-
tista Julian Wasserfuhr, řezenští elektronici Moodorama, německý synth-jaz-
zový pianista Jermaine Landsberger, hamburský jazz-saxofonista a pedagog 
Peter Weniger, bavorský latin-jazz-kytarista Paulo Morello, bossa-nova-electro-
afro-beater Bobby Brasil, australský kytarový ‚fi ngerpicker‘ Tommy Emmanu-
el, ‚berkleemusic‘-jazz-kytarista a skladatel Rick Peckham, mnichovští swingeři 

Eddy Miller Orchestra, norimberský r&b-jazz-hip-hopový trumpetista Toby Weidinger, německo-britská 
pop-zpěvačka Ireen Sheer, krakovský multiinstrumentalista a skladatel Leszek Zadlo, norimberští acous-
tic-poppeři Anna‘s Charms, litevsko-německá pop-zpěvačka Lena Valaitis, ázerbáj-
džánsko-berlínský pianista, skladatel a pedagog David Gazarov, baden-bádenský 
popper Marc Marshall, maďarský saxofonista Tony Lakatos atd. (www.myspace.
com/funkyhuber)
Torsten Goods Band - BMW Lounge - Mnichov (23. 5. 2009)
Torsten Goods - Steppin‘ - Jazz4ever Records (2004)
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ROY AYERS & BAND (USA) - Roy Ayers (vb, v), John Pressley (v), Mark Adams 
(kb), Ray Gaskins (s, kb), Donald Nicks (b), Lee Pearson (ds)

ROY AYERS (* 10. 9. 1940 Los Angeles) - vibrafon, zpěv - Kmotr acid jazzu, vynikající hráč a skladatel Roy 
Edward Ayers Jr. vyšel z be-bopu, má za sebou půlstoletou dráhu a je autorem 
řady šlágrů (We Live In Brooklyn Baby atd.) Pokud ho hip-hopoví znalci prohla-
šují za ikonu, odpovídá s odstupem jako veterán, co prošel tvrdou školou show-
businessu: ‘Baví mě, když se tomu mohu zasmát a je mi úplně jedno, jak mi říkají, 
protože to zkrátka takhle v branži chodí.’ Na americké scéně je aktivní od 60. l. 
20. stol. a podobně jako Miles Davis styl s každou dekádou obměňoval. Ovlivnil 
několik generací a je považován za průkopníka funku, rhythm’n’blues i acid jazzu, 
po Jamesu Brownovi se v hip-hopových kruzích stal druhým nejčastěji samplova-
ným muzikantem. Vyrůstal v kalifornské hudební rodině, otec byl trombonistou, 

matka ho učila na klavír. V 5ti dostal sadu paliček od Lionela Hamptona - legendy vibrafonu, se kterým 
ale začal až v 17ti. Zvrat nastal r. 1966, když ho basista Reggie Workman přivedl na jam session s fl ét-
nistou Herbie Mannem. Nakonec v kapele strávil 4 roky, prosadil se před světovým publikem a původní 
be-bopové zaměření široce obohatil. Participoval na Mannově klíčovém počinu Memphis Underground 
a pod jeho producentským vedením zaznamenal 3 sólové desky. R. 1970 se z Kalifornie přesunul do New 
Yorku a založil svou asi nejslavnější formaci Roy Ayers Ubiquity, mj. v ní fungovali bubeníci Billy Cobham 
a Alphonse Mouzon. Prvotní Davisovu a Hancockovu inspiraci vystřídal úspěšný r&b-disco-funk mix, což 
přineslo několik singlových hitů. K největším náležejí Running Away, Everybody Loves the Sunshine 
a Move to Groove (o jejímž back-beatu se tvrdí, že předznamenal typický shuffl e acid jazzových kompo-
zic). Na prahu 80. let spolupracoval s abeokutským pionýrem afrobeatu Felou Kutim, s nímž se seznámil 
na turné po Nigerii a posléze i pořídil 2 LP. Když se počátkem 90. let jazz s hip-hopem 
sbližoval, hostoval na průlomovém titulu Jazzmatazz bostonského rappera Keithe 
Edwarda ‘Guru’ Elama, se kterým pak vystupoval v newyorských klubech spolu s re-
spektovaným trumpetistou Donaldem Byrdem (s oběma se též věnoval humanitár-
nímu projektu organizace Red Hot - Stolen Moments: Red Hot + Cool - GRP Rec. 
25. 10. 1994, namířeném proti AIDS). Na nahrávce se zavedení velikáni setkávají s no-
vým pokolením jazzově orientovaných hip-hopperů. Vedle toho fi guruje i na zásadním 
albu newyorské salsy Nu Yorican Soul. (www.royayers.com)
Roy Ayers Ubiquity - Live At The Montreaux Jazz Festival (20. 6. 1972) - Universal International (13. 2. 2009)

JOHN PRESSLEY - zpěv - Ostřílený vokalistický harcovník, který mj. natáčel a vystupoval např. s duchov-
ním otcem go-go-funku, washingtonským afroamerickým jazz-kytaristou a zpěvá-
kem Chuckem Brownem, japonskými elektro-house-soul-
funkery Cro-Magnon, fl oridskou gospelovou zpěvačkou 
Betty Wright, texaskou neo-soul-r&b-jazz-hip-hopperkou 
Erykah Badu atd.
Roy Ayers & Band - Altes Pfandhaus - Kolín (16. 7. 2009)
Roy Ayers - Mahogany Vibe - Rapster Records (13. 9. 2004)
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MARK ADAMS - klávesy - Baltimorský rodák (33) z prominentní muzikantské rodiny (Maryland) začínal 
s piánem v 5ti pod bedlivým dohledem maminky (Velma Adams), která nástroj 
vyučovala více než 25 let. Především díky jazz-funkové ikoně, jíž Roy Avers ne-
sporně je, měl ideální příležitost uplatnit svůj nesmírný talent zejména při spo-
lupráci s na tolik vyhlášenými celebritami současného jazzu 
jako např. brooklynský houslista a producent Noel Pointer, 
newyorský jazz-trumpetista Tom Browne, texaský jazz- fun-
ker Ronnie Laws, dance-r&b-jazzová zpěvačka a skladatel-
ka Angela Bofi ll, světoběžník, soul-free-cool-jazz-funkový 
zpěvák a kytarista původem ze Zaire Dominic Kanza atd. 

(www.myspace.com/markadamssje)
Mark Adams - Feel The Groove: A Souljazz Experience - RMG/Roberts Music (23. 1. 2007)

RAY GASKINS - saxofon, klávesy - Nadaný multiinstrumentalista (piáno, dechové nástroje atd.), zpěvák 
a producent vyrostl v marylandském Baltimore. Účinkoval takřka po celém světě 
s řadou renomovaných těles a osobností - např. newyorský rhythm&blues-jazz-
funkový all-star band Stuff, londýnští acid-jazz-funkeři Brand New Heavies, pen-
sylvánská r&b-jazz-soulová zpěvačka a herečka Phyllis Hyman nebo severokaro-
linská disco diva Jocelyn Brown, která je jeho sestřenicí a s níž úzce spolupracuje 
Rayova sestra, zpěvačka Barbara Gaskins (Ecstasy, Passion & Pain) působící pod 
uměleckým pseudonymem Barbara Roy. Z Baltimore se nejprve odstěhoval do 
New Yorku, kde byl často zván do studií a pravidelně vy-
stupoval ve věhlasném Ronnie Scott‘s Jazz Clubu v 52. ulici. 

Po nějakém čase však odešel za lákavějšími příležitostmi a poněkud živější klubovou 
scénou do Londýna, kde si dokonce pořídil dům. Ještě předtím ho však zasáhla fatální 
tragédie, zemřela jeho první, velmi mladá manželka a Ray se ocitl ve složitých život-
ních situacích v podobě osobních i zdravotních potíží, závislosti na drogách ap. Nyní 
se však již naplno oddává muzicírování mj. i s formací vlastní…
(www.myspace.com/raygaskins)
Ray Gaskins - Shady Lane - Lipstick (1997)

DONALD NICKS - bass- Excelentní basista a kontrabasista, jenž získal rozsáhlou a pestrou škálu muzi-
kantských zkušeností vedle řady vynikajících osobností - panamský saxofonista 
Jorge Sylvester (World Saxophone Quartet), legendární newyorský fenomén la-
tin-jazzu, bubeník, perkusista, skladatel, aranžér, pedagog 
a producent Bobby Sanabria, texaský jazzový kytarista 
Zachary Breaux, portorický latin-jazzový kytarista Edgardo 
Miranda (Para Todos Ustedes), kalifornský perkusista, band 

leader, aranžér a producent John Santos atd. atd.
Time & Space - Crazy Love Songs - Postmodern Jazz (1994)
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LEE PEARSON - bicí - Všestranný muzikant (mj. výtečný klávesista) aktivní napříč žánry - od jazzu přes 
r&b až po hip hop - se momentálně uhnízdil za baterií, jíž obsluhuje vskutku uni-
kátním způsobem. Během kariéry spolupracoval a natáčel s řadou znamenitých 
hudebníků - avantgardní kalifornský free-jazzman David Murray (World Saxo-
phone Quartet), illinoiský veterán Hamiet Bluiett (Baritone Nation), richmondský 
jazz-soul-funker Lonnie Liston Smith, atlantská r&b-jazz-popová zpěvačka Jean 

Carn, jazz-fusionová fl étnistka a zpěvačka Barbara Ann ‘Bobbi’ Humphrey, houstonský jazz-blues-funk-
saxofonista Ronnie Laws, jazzový zpěvák Jon Lucien, texaský soul-jazz-hard-bop-trombonista a produ-
cent Wayne Henderson (Jazz Crusaders), atlantský pianista John Hicks, kansaský saxofonista, skladatel, 
producent a pedagog Bobby Wattson, detroitský altsaxofonista a fl étnista Kenny Garrett, clevelandský 
jazz-vokalista Jimmy ‘Little’ Scott, avantgardní fi ladelfský jazz-hard-bop-kontrabasista Reggie Work-
man, michiganský saxofonista Javon Jackson, texaský latin-jazz-post-hard-bop-m-base-soul-trumpetista 
Roy Hargrove, baltimorský jazz-altsaxofonista Antonio Hart, Duke Ellington Or-
chestra, newyorští jazz-bluesmani Cab Calloway Orchestra, nouveau-swinger Do-
nald Harrison, fl oridský komponista, producent, sbormistr a aranžér Curtis Lundy, 
newjerseyská muzikantka, producentka a herečka Lauryn Hill, dallaská r&b-soul-hi-
p-hopová zpěvačka a autorka Erykah Badu, pensylvánský jazz-neo-soulový zpěvák 
Bilal Oliver, newyorský TV bavič James Douglas Muir ‘Jay’ Leno atd. Kromě toho 
vede vlastní band Beava’s Atmosphere.
World Saxophone Quartet - Political Blues - Justin Time (2006)

17. 10. sobota 20.00 hodin - Národní dům (300 Kč)
WILL BERNARD BAND
DAVE ‘CLEM’ CLEMPSON & THE HAMBURG BLUES BAND 
& ARTHUR BROWN; THE TROGGS
WILL BERNARD BAND (USA) - Will Bernard (g), Wil Blades (kb), Simon Lott (ds)

WILL BERNARD - kytara - Dvakrát na Grammy nominovaný (jak sám říká soul-jazzový) muzikant a leader 
(Will Bernard Band, Will Bernard Trio, Will Bernard 4tet, Motherbug, nebo 
reggae-ska-rocksteady-dub-jazz projekt Rockamovya…) původem od sanfran-
ciského zálivu nyní žije v Brooklynu. Kariéru započal v Hieroglyphics Ensemble 
kalifornského avantgardního klavíristy, saxofonisty, bubeníka a skladatele Petera 
Apfelbauma. V polovině 90. let 20. stol. se přidal ke kytaristům Charlie Hunte-
rovi a Johnu Schottovi, ve formaci T. J. Kirk (zprvu James T. Kirk) se zaměřo-
vali na interpretace kompozic Jamese Browna, Theloniouse Monka a Rahsaana 
Rolanda Kirka (jejich druhé album If Four Was One bylo r. 1997 navrženo na 
Grammy). Kromě toho má ovšem za sebou spolupráci např. 
s luisianským jazz-funk-bluesovým (ale i heavy-metalovým) 

bubeníkem Stantonem Moorem, fl oridsko-newyorským avantgardním pianistou 
a skladatelem Johnem Medeskim, instrumental-soul-jazz klávesistou Robertem 
Walterem, chicagským jazz-rockovým organistou, zpěvákem a skladatelem Benem 
Sidranem, jazz-soulovým lackawannským varhaníkem Dr. Lonnie Smithem, new-
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orleanským hard-bebop-funk-drummerem a kompzitorem Idrisem Muhammadem, 
králem tzv. ‘nouveau swingu’ Donaldem Harrisonem, kombinátory rhythm’n’blues 
a tradiční indické hudby Jai Uttal & Pagan Love Orchestra, politizujícími oakland-
skými hip-hoppery The Coup, pionýrem tzv. second-line-funku, bubeníkem Zigaboo 
Modelistem, atd. V r. 2009 byl magazínem Downbeat v kategorii kytaristů označen 
jako ‘vycházející hvězda’. (www.willbernard.com)
Michael Bluestein - Ambient Soul - Bootcake Records (2003)
Will Bernard - Party Hats - Palmetto (2007) 
- nominované na Grammy jako Best Contemporary Jazz Album of 2007

WIL BLADES (* 25. 8. 1979 Chicago) - organ - Začínal již v 8 letech, ovšem na bicí, ve 13ti přesedlal na 
kytaru a v 19ti mu defi nitivně učarovaly varhany Hammond B-3. Během studií jaz-
zu u Herbie Lewise na kalifornské New College často vystupoval v sanfranciském 
Boom Boom Roomu Johna Lee Hookera, kde nad ním ochranou ruku držel např. 
legendární hornista Oscar Myers. Soukromě se vzdělával u jazz-soulového klá-
vesového veterána Dr. Lonnie Smithe a brzy získal v celé oblasti sanfranciského 
zálivu renomé nejžádanějšího hráče. V l. 2007 a 2008 byl v anketě kritiků časopi-
su DownBeat v kategorii organistů vyhlášen ‘vycházející hvězdou’. Spolupracoval 
s řadou významných umělců - soul-jazz-hard-bop-blues kyta-
rista Melvin Sparks, hard-bebop-funker Idris Muhammad, 

autor, producent a bluesový kytarista Joe Louis Walker, jazz-saxofonista Don Bra-
den, nouveau-swinger Donald Harrison, luisianský jazz-funk-blues a heavy-metalo-
vý bubeník Stanton Moore, funk-jazz-saxofonista, fl étnista a zpěvák Karl Denson, 
sanfranciský jazz-drummer Scott Amendola, kytarista a skladatel Charlie Hunter, 
r&b-jazz-popová zpěvačka Betty Joplin, massachusettsko-newyorský jazzový bubeník Eddie Marshall 
atd. (www.wilblades.com)
Wil Blades - Sketchy - Doodlin Records (16. 6. 2009)

SIMON LOTT (* 6. 1. 1982 Baton Rouge, Luisiana) - bicí - Talentovaný instrumentalista pocházející z pro-
minentní, široce rozvětvené rodiny věhlasných klasických hudebníků a pedagogů 
se v pozici profesionálního bubeníka ocitl již v 15ti, kdy poměrně pravidelně vy-
stupoval jak v Baton Rouge, tak i New Orleansu. Na Luisianské státní univerzitě 
vystudoval anglickou literaturu a po katastrofě související s hurikánem Katrina 
odešel do New Yorku, kde 2 roky fungoval v triu kytaristy a skladatele Charlie 
Huntera. Poté se vrátil na jih a začal vyučovat bicí na neworleánské univerzitě, ale 
i soukromě. Lektorsky se mj. podílí i na seminářích National Guitar Workshop. Do-
posud působil s úctyhodným výčtem nejrůznějších osobností - jazz-soulový mistr 
kláves Dr. Lonnie Smith, rhythm’n’bluesový basista a zpěvák George Porter Jr., 
hempsteadský free-jazz-basista Jamaaladeen Tacuma, hamburský jazz-klarine-

tista, saxofonista a skladatel Frank Gratkowski, brooklynský pianista a komponista 
Marco Benevento, pensylvánský free-jazz-saxofonista, fl étnista, klarinetista a trum-
petista Daniel Carter, nouveau-swingový saxofonista Donald Harrison, sanfran-
cisko-brooklynský jazzový i rockový basista Todd Sickafoose, kalifornsko-newyorská 
jazzová houslistka Jenny Scheinman, newyorská bubenice a skladatelka Allison 
Miller, losangeleský jazz-blues-pop-soul-country-folkový kytarista, zpěvák a písnič-
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kář Adam Levy, švédsko-luisianský r&b a blues-rockový kytarista i zpěvák Anders Osborne, seattleský 
punk-jazz-saxofonista Eric ‘Skerik’ Walton, neworleánský pianista David Torkanowsky, texaský free-
jazz-fusion-post-bopový kytarista Larry Coryell, fi ladelfský jazz-saxofonista a fl étnista Sonny Fortune, 
acoustic-prog-jazz-pop-rockeři Monika H. Band atd. (simonlott.net)
Tim Collins - Fade - Ropeadope Digital (14. 10. 2008)

DAVE ‘CLEM’ CLEMPSON & THE HAMBURG BLUES BAND 
& ARTHUR BROWN

DAVE ‘CLEM’ CLEMPSON (* 5. 9. 1949 Tamworth, Staffordshire) - kytarový veterán - Kariéru započal 
David Clempson ve 2. pol. 60. let v instrumentálně prvotřídním tvrdém triu (typu 
Cream) poněkud kuriózního jména Bakerloo Blues Line (posléze jen Bakerloo), 
které se mj. 18. října 1968 zhostilo role předskokanů Led Zeppelin ve věhlas-
ném londýnském Marquee Clubu (Wardour Street, Soho). Absolvovali společnou 
středo-anglickou šňůru ‚Big Bear Ffolly‘ s birminghamskými experimentátory 
Locomotive a Tea & Symphony (kde Clempson rovněž působil) 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) vydaném 
11. 7. 1969 následovalo (v prosinci) epomymní album a to bylo prakticky vše. Ještě 
r. 1969 se Clem spojil s Cozy Powellem a Dave Peggem. Nabídce Jona Hise-
mana však nemohl odolat a už na podzim zamířil do Colossea, kam technikou 
dobře zapadl a vzešlo tak jedno z nejskvělejších alb rockové historie ‘Colosseum 
Live’!… nic lepšího už natočit nešlo. Po nesrovnalostech se Stevem Marriot-
tem opustil Peter Frampton r. 1971 Humble Pie, kteří se nacházeli na vrcholu 
a nutně musel přijít adekvátní 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 rozpustil. 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 Far-
lowe, Dave Greenslade aj.), pokoušel se založit soubor vlastní (např. Strange Brew s Powellem a Gre-
gem Ridleyem) nebo někam vstoupit (u Deep Purple co náhradník za Ritchie Blackmora, k Tommy 
Bolinovi atd.) Na krátkou dobu si ho Marriott vypůjčil pro svůj band All Stars, chvíli koketoval s Davi-
dem 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 Cobhamem a Clempsonem rozsáhlý evropský zájezd, 
říjnové Rockpalastové show (1980) se zapsalo do dějin (v tomto obsazení se dochova-
lo i několik nahrávek, bohužel však zvuková kvalita zdaleka není optimální). Následo-
vala vystoupení s Jonem Andersonem (ex-Yes) a k různým sessions i koncertům ho 
často zval Bruce. Jeho um ale uznávali i využívali též mnozí ostatní, např. Bob Dylan, 
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Manfred Mann‘s Earth Band nebo Chris De Burgh. R. 1994 došlo k reunionu, ob-
novení Colossea mělo takový ohlas, že v r. 1994 opět vyrazili na turné. V létě 2003 se 
J. Hiseman, D. Heckstall - Smith, C. Farlowe, Mark Clarke, D. Greenslade a D. Clemp-
son 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 hudbou fi lmovou, kdo poslouchá soundtracky, začasto narazí 
na ‘Clema’ Clempsona - G. I. Jane, James Bond - Tomorrow Never Dies, Evita, Lawn Dogs… Ke spolupráci 
na romantické komedii Notting Hill (1999) ho dokonce vyzval Oscarový skladatel Trevor Jones. 
(en.wikipedia.org/wiki/Clem_Clempson)
Humble Pie - King Biscuit Flower Hour: In Concert - Live (6. 5. 1973 Winterland Theater, San Francisco) - KBF 
(27. 2. 1996)
B. B. King & Friends: 80 - Geffen (13. 9. 2005)

ARTHUR BROWN (* 24. 6. 1944 Whitby) - zpěvák, kytarista, skladatel a herec - Významný fenomén brit-
ského undergroundu přelomu 60. a 70. let (vl. jménem Arthur Wilton) je znám 
zájmem o okultní vědy, jimž většinu tvorby také ideově podřídil. Nejprve navště-
voval univerzitu v Londýně a poté v Readingu, studoval fi losofi i a práva, později 
se ale začal plně věnovat muzice. Na přelomu l. 1966 a 1967 krátkodobě působil 
v londýnské r&b-soul-ska formaci (která zrovna prodělávala změnu názvu) The 
Ramong Sound, z nichž se posléze vyklubali souloví hitmakeři The Foundations. 
Tehdy v sestavě fungovali 2 sóloví zpěváci, Brown a Clem Curtis, jehož v r. 1967 
proslavil jejich šlágr ‘Baby, Now That I‘ve Found You’. První vlastní singl You 
Don‘t Know realizoval jako Arthur Brown & The Diamonds ovšem již r. 1965, 
fi guruje i na řadě kompilací (mj. Visions Of The Past - Vol. 3) a vyšel též jako 
bonus na CD Speak No Tech. R. 1967 založil v Londýně kapelu The Crazy World 

Of Arthur Brown, jež excentrickou jevištní show vzbudila nemalou pozornost (v Itálii byl za obnažování se 
na pódiu dokonce uvězněn). Na svou dobu užívali nezvykle mnoho psychedelicko-pyrotechnických efektů. 
Z toho času pochází vlastně jediný hit Fire (při jevištní prezentaci mu ze stříbrné masky na hlavě hořel meta-
nol, což nejednou vyústilo v malér, např. při koncertě v anglickém Windsoru se protagonista vskutku vznítil 
a nebýt zákroku 2 přihlížejících, co mu polili hlavu pivem, mohl utržit závažné poranění). Úvodní slogan 
‘I am the God of Hellfi re’ ostatně dodnes koluje v mnoha nejrůznějších podobách, za všechny jmenujme 
buřičský hymnus The Prodigy z r. 1992 - ‘Fire’. Debutové LP (1968), které produkoval manažér The Who - 
Kit Lambert za asistence Pete Townshenda, obsahuje styl jakéhosi psychotického symfo-rocku vč. cover-
verze Hawkinsova I Put a Spell on You. Po rozpadu Crazy World ustavuje ansámbl Kingdom Come, jenž 
ale r. 1973 skončil a Brown odjel zpívat vojákům do Izraele. Po návratu absolvoval 5timěsíční kurz meditace 
a půldruhého roku se odmlčel. U malé značky Gull vydal až v r. 1974 LP Dance a r. 1976 Chisholm In My 
Bosom - obě žel nevalné úrovně a po dlouhé pauze (1982) Requiem, zcela v duchu syntezátorového a fu-
turistického rocku. Songy jako Chant, Shades nebo Requiem jsou rozsáhlé a pomalé plochy s dominujícími 
klávesami. Busha Busha (rychlý kus s automatickým bubeníkem) nebo Requiem jsou silně poznamenány 
protiválečnou lyrikou. Na CD verzi fi rmy Voiceprint je 5 bonusů v duchu inteligentního popu s bohatými 
vokály a výrazným rytmem. Nahrávku produkoval Earle Mankey (ex-Concrete Blonde). Celá 80. léta pak 
Brown strávil v americkém Austinu, v Evropě se s novým bandem objevil až r. 1993 v londýnském Rainbow 
a Marquee Clubu. Záznam přináší typický teatrální set a krom kompozic nových zahrnuje i časem prověřené 
(I Put a Spell on You, Juices of Love, Fire nebo Come and Buy), víceméně vyšel na LP Order From Chaos. 
CD Speak No Tech je reedice alba nejvzácnějšího, původně emitovaného jen v USA jako ‘picture disc’ v po-
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čtu 1000 ks. V červnu 1994 absolvoval anglické turné, jeho kvality potvrdilo, ačkoliv 
bylo britským hudebním tiskem zcela ignorováno. Dále má na kontě 2 alba s přítelem 
Vincentem Cranem, byť o druhém (Taro Rota) později tvrdil, že jde o variantu, na 
níž nehrál. Další sólový počin pořídil s Jimmy Carl Blackem (ex-Mothers of Inven-
tion). V r. 1980 hostoval při natáčení alba Chance Manfred Mann‘s Earth Ban-
du a podílel se i na sólových titulech Klause Schulze (ex-Tangerine Dream) Dune 
a ...Live... Participoval i na koncepční desce Roberta Calverta Captain Lockheed 
& the Starfi ghters (1974); na LP Alan Parsons Project Tales of Mystery & Ima-
gination (1976) aj. Spíše kuriozitou je maxisingl Die Krupps feat. The Crazy World 
Of Arthur Brown - Fire (1997, Rough Trade/Our Choice RTD 195.3401.3) obsahující 
2 metal-techno-popové remixy slavného hitu a 2 skladby Die Krupps, v nichž už patr-
ně nezpívá (technické detaily nejsou uvedeny). (www.arthurbrownmusic.com) 
The Crazy World of Arthur Brown - The Crazy World of Arthur Brown - Track/Atlantic (1968)
Hawkwind - Take Me To Your Leader - Voiceprint/Hawkwind Rec. (12. 9. 2005)

THE HAMBURG BLUES BAND (GB/D) - Gert Lange (g, v), Adrian Askew (kb), 
Michael ‘Bexi’ Becker (b), Hans Wallbaum (ds)

GERT LANGE - zpěv a kytara - Renomovaný blues shouter a jeden z motorů komunity kolem prog-kraut-
rockerů Atlantis, se muzice profesionálně věnuje od r. 1972. Spolupracoval 
s ahrensburgským polito-kraut-undergroundem Panther, Jackem Brucem a Rai-
ner Baumann Bandem (album Icecold Daydream, 1997), folk-rockerkou Ingou 
Rumpf, ‘porúrským minnesangerem’ Stefanem Stoppokem, extravagantní hard-
metalistkou Juttou Weinhold (Zed Yago) nebo britským r&b-soul-jazzmanem 
Georgem Brunem ‘Zoot’ Moneyem. Od r. 1982 formoval z personálu víceméně 
příležitostné britské jazz-r&b kapely Main Squeeze (mj. ještě r. 1984 objela Evro-
pu se znamenitým americkým rock’n’rollovým zpěvákem, textařem a kytaristou Bo 
Diddleyem, což dokumentuje i živé LP Bo‘s the Man) dnes už veskrze zavedený 
Hamburg Blues Band. Proto není divu, že v počátečních obsazeních fi gurovali 

např.: Stretch - bicí (Shortlist Rogera Chapmana), Dick Heckstall - Smith - sax (Bluesbreakers Johna 
Mayalla, Colosseum), Darryl van Raalte - bass (Eric Burdon), Manne Kraski - kytara (hamburští Rattles) či 
Dave Moore - klávesy (No Dice, DHS, Bo Diddley). Rovněž proslul realizací TV jinglů 
(pivo Karlsberg), zájemci o kinematografi i určitě jeho hlas zaznamenali ve snímku 
Burning Life ověnčeném německou fi lmovou cenou (Deutscher Filmpreis). Účinkoval 
v rockové opeře JFK v produkci Steffi  Stephana (Udo Lindenberg & Panikorchester) 
a Michaela Holma, v hitparádách bodoval s uskupením Guitar Army s interpretací 
songu Oh Well Petera Greena. Díky témbru a frázování bývá často přirovnáván k Joe 
Cockerovi. (www.hamburgbluesband.de)
Mike Harrison & Hamburg Blues Band - Touch - Ruf Records (2002)
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ADRIAN M. ASKEW (* 31. 3. 1947 Sheffi eld) - Hammond B3 - Notorický klávesový zanícenec, zpěvák, 
skladatel a producent s muzikou začal ve 14ti - a vzhledem k rodišti nikterak ne-
pochopitelně - spolu s Joe Cockerem, v r. 1961 hrál v sestavě Tony & The King-
tones, poté působil v britské pop kapele Edison Lighthouse a u soulových The 
Foundations. Po odchodu do Evropy se ocitl v berlínské bluesové partě Curly 
Curve kytaristy Alexe Contiho (s nímž později provozoval rock‘n‘roll v ansámblu 
Rudolf Rock & die Schocker) a nějaký čas spolupracoval 
s prog-kraut-rockovými Atlantis v čele s hamburskou zpě-
vačkou Ingou Rumpf či kultovními hard-metallery Lucifer‘s 
Friend (1980 - 82). ‘Spáchal’ rovněž 2 top-ten-hity, za asi-
stence elektro-synth-popových Tone Band šlágr Germany 

Calling a DJ‘s Factory - potažmo Duran Duran - View to a Kill... a společně s ostat-
ními kolegy si užívá veleúspěšného comebacku německé prog-pop legendy Lake...
(www.elephant-music.info/adrian.htm)
Luisa Fernandez - Spanish Dancer - WEA (1979)

MICHAEL ‘BEXI’ BECKER (* 17. 8. 1961) - baskytarista, zpěvák a producent - Na profesionální dráhu se 
vydal r. 1988 s ‘brémským blues bandem Nr. 1’ - triem No Mercy, kde setrval do 
r. 1992, takřka paralelně (1989 - 92) fungoval v hamburské kapele Die Antwort 
kytaristy Karla Allauta (Udo Lindenberg). V l. 1993 a 1995 účinkoval v týmu rock-
ové opery JFK (během 3měsíčního evropského zájezdu absolvoval 60 vystoupení). 
V Hamburg Blues Bandu se nachází od r. 1995, v r. 2002 se 
také přidal k reunionu kultovní prog-popové formace Lake 
a od r. 2004 rovněž pilně asistuje vzkříšené britské progres-
sive-rock legendě Spooky Tooth. Kromě toho ovšem ještě 
spolupracuje s brémským blues-rockovým ansámblem Texas 

Boogie Connection, německými jižany The Bang Bags atd.
(www.hamburgbluesband.de)
Lake - Michael ‚Bexi‘ Becker - Festival de Marne (www.festivaldemarne.org) - Francie (2003)
Spooky Tooth - Nomad Poets (Live In Germany 2004) - Koch Rec. (30. 10. 2007)

HANS WALLBAUM - bicí, zpěv - Začínal v 15ti, ovšem jako kytarista, v l. 1968 - 76 působil (již za baterií) 
v berlínské bluesové kapele Curly Curve, jejíž byl spoluzakladatelem a která mj. 
absolvovala německá turné s hannoverskými krautrockery Karthago. Později se 
3 kolegy z Berlin Blues Bandu ustavil blues-rock-heavy metalový ansámbl Inter-
zone (1979 - 85). V pol. 80. let spolupracoval s věhlasným düsseldorfským hercem 
a hudebníkem Mariem Müllerem-Westernhagenem (1984), rock‘n‘rollerem 
Chuckem Berrym (1987) nebo londýnským písničkářem a básníkem Julianem 
Dawsonem. Období 1989 - 96 strávil ve formaci ‚porúrského rockera‘ - hambur-
sko-essenského folkrockového barda Stefana Stoppoka. Poté nějaký čas koope-
roval s ústřední postavou a zpěvákem legendárních britských progressive-rockerů 

Spooky Tooth - Mikem Harrisonem, s nímž ovšem tzv. ‚St. Pauli Blues‘ příležitostně provozuje doposud 
- ruku v ruce s Hamburg Blues Bandem, kde poslední 2 desetiletí setrvává. Skupina, u jejíchž počátků více-
méně asistoval jazz-bluesový veterán, nyní již zesnulý († 17. 12. 2004) saxofonista Dick Heckstall - Smith 
(Colosseum), podstoupila řadu zájezdů s umělci jmen vskutku zvučných - hamburská zpěvačka a skladatelka 
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Inga Rumpf (ex-Frumpy), ‚Creamer‘ Jack Bruce atd. V současnosti soubor pravidelně 
doprovází londýnského r&b-soulmana Chrise Farlowa (Atomic Rooster, Colosseum) 
a kytarového mága Clema Clempsona (Colosseum, Humble Pie). Poměrně čerstvou 
novinkou (2008) je CD ‚Mad Dog Blues‘, na němž vedle C. Farlowa hostuje skotská 
blues-rocková zpěvačka Maggie Bell (British Blues Quintet, The Manfreds...) 
(www.hamburgbluesband.de)
Interzone - Interzone - WEA (1981)

THE TROGGS (GB) - Reg Presley (v), Chris Britton (g, v), Pete Lucas (b), Dave Maggs (ds)

REG PRESLEY (* 12. 6. 1941 Andover, Hampshire) - Skladatel, textař, producent a zpěvák Reginald 
Maurice Ball je leaderem zásadního fenoménu britské rockové scény 60. let The 
Troggs původem z jihoanglického Andoveru. Vznikli v r. 1964 (nejprve se jmeno-
vali The Troglodytes) a již r. 1965 podepsali smlouvu s manažerem hardrock-
popových The Kinks, Larry Pagem, debutovali singlem Lost Girl. Snad nejvíc se 
proslavili hitem Wild Thing amerického autora Chipa Taylora (v anketě ‘nejpro-
slulejších písní všech dob’ magazínu Rolling Stone se umístil se na 257. pozici), 
ovšem i řadou šlágrů ostatních. V březnu 1969 se na čas rozpadli a pustili do 
individuálních projektů, Reg vydal sólový počin Lucinda Lee (7“). Ještě téhož roku 
se ale v částečně pozměněné sestavě dali dohromady a r. 1974 se na předcho-
zí úspěchy (nepříliš zdárně) pokusili navázat - zejm. adaptací Good Vibrations 
(Beach Boys) a reggae aranží Wild Thing. V září 1991 zplodili během týdne v Ge-
orgii - ve spolupráci s partou alernativních college-rockerů R.E.M. - album Athens 

Andover. The Troggs jsou označováni jako jedni z ústředních inspirátorů garážového rocku a punku, jejich 
vliv často zmiňují např. Iggy Pop ze Stooges nebo údajně vůbec první punková formace, newyorští The 
Ramones; michiganští psychedelicko-garážoví hard-rock’n’rolleři MC5 zařadili cover I Want You (pod 
názvem I Want You Right Now) na legendární protopunkové živé LP Kick Out the Jams, pořízené v de-
troitském Grande Ballroomu (1969); Jimi Hendrix Experience prezentovali Wild Thing na světoznámém 
Monterey Pop Festivalu (1967) s notoricky vyhlášenou introdukcí osobitě kombinující britskou a americkou 
hymnu, což Hendrix korunoval zapálením kytary; Anyway That You Want Me se r. 1990 stala prvním hitem 
anglických space-rockerů Spiritualized (později se objevila ve fi lmu Já a Ty a všichni 
ostatní); With a Girl Like You doprovází taneční sekvenci ve snímku Flirting z r. 1991 
s Nicole Kidman a Noah Taylorem, s Presleyovou Love Is All Around vystupovali 
v r. 1991 američtí R.E.M. (vyšla i na B-straně jejich singlu Radio Song a akustickou 
mutaci též uvedli v ‘MTV Unplugged’) a po premiéře fi lmu Čtyři svatby a jeden po-
hřeb, kde se skladba rovněž vyskytuje, se s ní skotští soul-poppeři Wet Wet Wet po 
15 týdnů drželi na první příčce britské hitparády a poněkud modifi kovaná varianta se 
nachází v romantické veselohře Láska nebeská (2003). Pověstné pásky s hádkami ve 
studiu (známé jako ‘The Troggs Tapes’), plné invektiv a klení (vše opepřeno Presleyo-
vými nevybíravými komentáři), čile co ‘archeologický artefakt’ kolovaly napříč globál-
ním undergroundem (prý se nelítostné interpersonální půtky dokonce staly impulsem 
ke scénám v komedii Roba Reinera This Is Spinal Tap, kde se muzikanti divoce doha-
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dují), fragmenty dialogů nasamplovali chicagsko-kalifornští punkeři The Dwarves do coververze Strange 
Movies (The Troggs). (www.my-generation.org.uk/Troggs)
Reg Presley - The Troggs - Come On And Let It Show - Osterbeat 2005 - Delphi Showpalast 
(www.delphi-showpalast-hamburg.de) - Hamburg
The Troggs - From Nowhere... - Fontana (1966)
The Troggs - Cellophane - Page One (1967)

CHRIS BRITTON (* 21. 1. 1945 Watford, Hertfordshire) - kytara, zpěv - Do dnes kultovního ansámblu 
(vzniknuvšího r. 1964) otců garážového rocku a punku The Troggs - poté co 
opustil andoverskou kapelu Ten Foot Five - se kytarista, zpěvák, zvukový režisér 
a producent Charles Christopher Britton zařadil v r. 1965. Po raketovém vze-
stupu a krátkodobém rozpadu skupiny - v březnu 1969 - vydal vlastní psychede-
lic-folkovou LP desku As I Am. Ještě téhož roku se ale v nemnoho pozměněném 
složení soubor opět sešel. V současné době stále koncertuje, z původních zůstali 
dva - Reg Presley a Chris - doplnili je baskytara Pete Lucas a bubeník Dave Maggs.

…Chris významně ovlivnil tradici kverulujících, syrově působících britských ‘invaderů’ zejména specifi cky 
neuhlazeným zemitým soundem. Ačkoli je ústředním frontmanem, principálem, zpěvákem a koncipientem 
Reg Presley, přece jen se Chris autorsky i sólovým vokálem příležitostně prosadil, což lze nelépe zaznamenat 
např. u přímočaře rezonnující psychedelie Maybe the Madman (1968) či smyslného 
středního tempa rockující Say Darlin (1966) - oba kusy v na B-stranách. Příznivcům 
Troggs je Brittonův jaksi zapadlý sólový počin As I Am (1969) z nejasných důvodů ne-
příliš znám. Byť do jisté míry poněkud limitované pěvecké i autorské dispozice částeč-
ně vyzrazuje, je britskému psychedelic-pop songu - v jeho idiosynkraticky nesmělé, leč 
svěží interpretaci - nesporným přínosem… (Richie Unterberger - All Music Guide) 
(www.my-generation.org.uk/Troggs)
The Troggs - Osterbeat 2005 - Delphi Showpalast (www.delphi-showpalast-hamburg.de) - Hamburg
Chris Britton ‘As I Am’ (UK Psychedelic Folk 1969)

PETE LUCAS - bass - Basista, kytarista a zpěvák Peter Lucas se narodil v Salisbury, kde také zprvu půso-
bil v řadě lokálních bandů. Po r. 1974 krátkodobě spolupracoval s pop-rockovým 
kytaristy Ianem ‘Tich’ Ameyem a Johnem ‘Beaky’ Dymondem a basistou Tre-
vorem ‘Dozy’ Ward-Daviesem z legendární skupiny britských hitmakerů Dave 
Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, pod názvem Tracker objížděli anglické kluby 
a nahráli i nějaké demosnímky (poté ovšem kolegům ještě nejednou vypomohl). 
Již r. 1975 se ocitá ve společnosti otců garážového rocku a punku The Troggs - 
ovšem na postu kytaristy, ansámbl totiž prodělával složité 

období personálních zmatků (např. koncem téhož roku měl dle kontraktů absolvovat 
3 anglická vystoupení plus turné po Nizozemí a Německu a zrovna neměl basistu. 
Pete naléhal, aby se Tich - ač s nástrojem zkušenosti neměl - narychlo ujal záskoku, 
ten po několika zkouškách přece jen souhlasil a vše vč. zájezdu odehrál, dokonce se 
pak i objevil na obalu jednoho z alb). Již ale v září 1991, kdy se v amerických Aténách 
(v kooperaci s georgijskými R.E.M.) během 1 týdne zrodilo LP Athens Andover Pete u Troggs regulérně 
obsluhuje zejména basu. (www.my-generation.org.uk/Troggs)
The Troggs - The Grass Is Greener - Osterbeat 2005 - Delphi Showpalast (www.delphi-showpalast-hamburg.
de) - Hamburg; The Troggs - Athens Andover - Rhino Records (březen 1992)
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DAVE MAGGS - bicí - Ve 2. polovině 60. let působil spolu s hercem, bavičem, zpěvákem kytaristou a har-
monikářem Davidem St. Johnem ve formaci The Cellars Of Sound původem 
z wiltshireského Amesbury, ovšem již v září 1991 se podílel na vzniku alba in-
spirátorů garážového rocku a punku The Troggs - Athens 
Andover - bylo pořízeno v amerických Aténách, ve studiu 
Johna Keana a v úzké spolupráci takřka 3 čtvrtin personálu 

jangle pop rockových R.E.M. (co právě z Georgie pocházejí), kteří pak téhož roku Pres-
leyův song Love Is All Around zahrnuli do koncertního repertoáru (vyšel i na B-straně 
jejich singlu Radio Song, akustickou verzi posléze prezentovali v ‘MTV Unplugged’). 
(www.my-generation.org.uk/Troggs)
The Troggs - Athens, Georgia & Beyond - Music Club (leden 1996)

21. 10. středa 20:00 hodin - Národní dům (150 Kč)
JAROSLAV JAKUBOVIČ & EMIL VIKLICKÝ TRIO 
+ SVATOPLUK KOŠVANEC a JURAJ BARTOŠ; 
BARBARA DENNERLEIN DUO, JAROSLAV JAKUBOVIČ (IL/USA) & EMIL 
VIKLICKÝ TRIO + SVATOPLUK KOŠVANEC (tb) a JURAJ BARTOŠ (tr)

JAROSLAV JAKUBOVIČ (* 1947) - klarinetista, saxofonista, fl étnista, aranžér, skladatel a producent - 
Dnes již světově proslulý hudebník se učil hrát na klarinet v závodním klubu ús-
tecké Setuzy (Severočeské tukové závody) u p. Bataly. Jako 15tiletý se v r. 1962 
stal členem Big Bandu Jiřího Šímy. Kolem r. 1965 nastoupil do ústeckého Jazz 
Comba. V r. 1968 emigroval do USA, kde se záhy prosadil a jako nadaný jazzman 
se podílel na řadě projektů amerických špiček. Nahrál četná 
gramofonová alba nejen jako regulérní člen či host předních 
jazzových veličin (Lionel Hampton, Paul Simon, The Bud-
dy Rich Big Band, Herbie Mann, Buddy Williams, John 
Hammond, John Scofi eld atd.), ale též jako sólista. Účin-

koval po celém světě, především ale byl po 7 let kapelníkem proslulé formace The 
Manhattan Transfer. V současné době žije a působí především v Izraeli a USA.
Jaroslav Jakubovič - Jaroslav - Checkin‘ In - Columbia Records (1978)

EMIL VIKLICKÝ TRIO - Emil Viklický (p), František Uhlíř (db), Laco Tropp (ds)

EMIL VIKLICKÝ (*23. 11. 1948 Olomouc) - pianista a skladatel - Jeden z nejvýraznějších fenoménů tu-
zemské hudební scény syntetickým přístupem již dávno přesáhl hranice jazzu. Vedle nahrávek s předními 
světovými umělci a snah o fúzi folklóru s jazzem se věnuje i hudbě soudobé a složil i operu Faidra. Od dět-
ství se věnoval klavíru, takže ho po ukončení studia matematiky na Přírodovědecké fakultě Palackého uni-
versity čekala vojenská služba v Armádním uměleckém souboru (AUS). Záhy přešel na profesionální dráhu, 
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v 1. pol. 70. let 20. stol. hrál v Jazz Sanatoriu Luďka Hulana, SHQ Karla Veleb-
ného a byl členem jazzrockového Energitu. Mezinárodně se prosadil v r. 1976, 
kdy zvítězil v improvizační soutěži jazzových klavíristů v Lyonu a vyhrál první cenu 
v autorské soutěži Monacké konzervatoře se skladbou Zelený satén. Po vydání 
debutového alba se zaměřil především na jazz, zejména elektrický, r. 1977 odjel 
na rok do USA studovat na prestižní Berklee College. Během té doby hrál v řadě 
newyorských klubů s neworleanským trumpetistou, skladatelem a pedagogem 
Joe Newmanem, newjerseyským multiinstrumentalistou Scottem Robinsonem 
nebo memphiskou jazz-r&b-hip-hopovou zpěvačkou Dee 
Dee Bridgewater. Po návratu natočil alba Okno a Dveře 

se spolužáky, marylandským kytaristou Billem Frisellem, nebraským baskytaristou 
Kermitem Driscollem a brooklynským bubeníkem Vincentem ‘Vinnie’ Johnso-
nem. Krátce poté natočil LP Together/Spolu s memphiským klavíristou Jamesem 
Williamsem, který takřka pravidelně hostoval jak v SHQ, tak i mnohý Viklického pro-
jektech. (www.viklicky.com)
Jazz Pramet Šumperk - Jazz Night (sobota 16. 4. 2005)
Emil Viklický, Julian Nicholas, Robert Balzar & Dave Wickins - Food of Love - Melantrich - Lotos (1995)

FRANTIŠEK UHLÍŘ (* 24. 7. 1950 Ústí n. O.) - Skladatel a kontrabasista pocházející z muzikantské rodiny. 
V r. 1965 začal studovat kontrabas, piano a komponování na Státní konzervatoři 
v Brně, kterou absolvoval v r. 1971. Posléze odešel do Prahy, kde se rychle etablo-
val a velmi brzo se zařadil mezi vyhledávané hráče. V r. 1973 dostává na jazzovém 
festivalu v Přerově cenu za nejlepší sólistický výkon. Vystupoval i natáčel např. 
s SHQ Karla Velebného, Barock Jazz Quintet a formacemi Emila Viklického, 
Laco Deczi Cellula International, Jiřím Stivínem, Karlem Růžičkou, Jozefem 
Šošokou, Impuls, Linha Singers, Janou Koubkovou, Zuzanou Lapčíkovou, 
Gabo Jonášem, Peterem Lipou, Rudolfem Daškem... Rejstřík jeho četných ak-
tivit zahrnuje i spolupráci s rozmanitými mezinárodními skupinami a sólisty (East-
West Connection, Czech-Norwegian Band, Euro Plane Orchestra, Dave 

Weckl, Sonny Costanzo, Joe Newman, Ted Curson, Benny Bailey, Lou Blackbourn, Phil Wilson, Sal 
Nistico, Scott Hamilton, Scott Robinson, Steve Houben, Bruno Castelluci, Wolf-
gang Lackerschmid, atd., atd.). Zúčastnil se několika evropských a světových turné 
(Německo, Holandsko, Belgie, Dánsko, Norsko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Polsko, 
Maďarsko, Bulharsko, Jugoslávie, Rusko, Kanada, Rakousko, Kypr, Izrael, Vietnam…), 
fi guroval v četných rozhlasových i TV pořadech uváděných doma i v zahraničí a kom-
ponoval hudbu pro animovaný fi lm. Jeho rozsáhlá diskografi e zahrnuje více než 20 LP. 
Od r. 1987 vede vlastní F. U. T. - František Uhlíř Team. (www.volny.cz/uhlir.f)
Scott Robinson & Emil Viklicky Trio - Summertime - Cube Metier (2003)

LACO TROPP (*15. 3. 1939 Košice) - bicí - Jeden z nejlepších jazzových percussionistů začínal v amatér-
ských dixielandových kapelách vystupujících na Slovensku, kde také krátce působil ve folklórním souboru 
Lúčnica jako tanečník. Od r. 1960 žije v Praze. Během vojenské služby se r. 1961 s kapelou zúčastnil ústřed-
ního kola Armádní soutěže tvořivosti, kde se seznámil s pražskými hudebníky (Hanuš Berka, Karel Svo-
boda ad.), později začal spolupracovat s Lacem Déczim. V r. 1962 získává angažmá v pražském tanečním 
orchestru Otakara Rendla a v l. 1963 - 64 je členem jazzového orchestru SHQ Karla Velebného a Jana 
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Konopáska. Účinkoval s mnoha věhlasnými bandy: Reduta Quintet (1966 - Laco 
Déczi - tr, Jan Hammer - kb, Miroslav Vitouš - db, Laco Tropp - ds), Jan Hammer 
Trio, Rudolf Dašek Trio atd. Od r. 1966 se mj. též často vyskytoval v Mnichově 
(v l. 1966 - 68 člen norimberského sextetu Petra Herbolzheimera, se kterým 
absolvoval nahrávaní pro bavorský rozhlas), kde spolupracoval předními evrop-
skými hudebníky a význačnými americkými sólisty - Benny Bailey, Booker Ervin, 
George Mraz, Jimmy Jackson, Mal Waldron (1967 - člen tria - resp. kvarteta 
- Malcolma Waldrona v mnichovském klubu Domicile). V r. 1968 spolupracuje na 
Décziho albu Pietoso (anglická verze vyšla pod názvem Laco Déczi & The Cellula 
Quintet Featuring Laco Tropp). V l. 1969 - 70 natáčí s Ladislavem Gerhard-

tem LP Dobre sme sa oženili a v l. 1970 - 71 je angažován v pražském Činoherním klubu v souboru Petra 
Skoumala a působí v triu R. Daška. V r. 1971 se vrací na Slovensko a funguje v bratislavském kavárenském 
orchestru. V r.1975 nastupuje do Orchestru Československé televize a r. 1977 založil vlastní trio, se 
kterým účinkoval v někdejším NDR. Účastnil se řady jazzových festivalů (Praha, Berlín, Paříž, Bled, Varšava 
aj.) a rovněž fi guroval v nejednom TV pořadu. Koncertoval takřka po celé Evropě, ale i v Egyptě a Tunisu. 
Jeho expresivní instrumentální projevy lze zaslechnout na více než 12ti LP a CD. Po návratu do Prahy 
v r. 1991 střídavě vystupoval s ansámbly Karla Vejvody, Štěpána Markoviče a Emi-
la Viklického, s jehož formací také absolvoval turné po Anglii a Walesu, festivaly 
v Belgii a Německu a v l. 1997 a 1999 se účastnil Pražského jara, kde band doprovázel 
vynikající americké sólisty - saxofonista Steve Lacy a avantgardní multiinstrumen-
talista Roscoe Mitchell. V březnu 1995 již působí v Emil Viklický Triu a rovněž 
v uskupení Zuzany Lapčíkové - Ad libitum - v souvislosti se zájezdem po Spojených 
státech (Washington D. C., New York).
Laco Deczi & The Cellula Quintet Featuring Laco Tropp: Pietoso - Supraphon (1969)

SVATOPLUK KOŠVANEC (* 2. 1. 1936 Ústí n. L.) - pozoun - V 7 začal hrát na housle, o 10 let později 
přešel na trombón. základy hry na nástroj si osvojil na LŠU. Když se učitel odstě-
hoval, pokračoval samostatně. Po vojenské prezenční službě účinkoval s různými 
amatérskými tanečními a swingovými soubory. V r. 1959 navázal spolupráci s kla-
víristou a vedoucím ústeckého souboru Jazz Combo Pavlem Štolbou. Pravidelná 
hra k tanci v ústeckém hotelu, ale především jazzové koncerty a zájezdy do zahra-
ničí výrazně rozšířily jeho umělecké obzory; jeho idolem byl tehdy J. J. Johnson. 

R. 1962 hrál s Combem na mezinárodní karlovarské přehlídce. R. 1965 absolvoval turné po klubech v Dán-
sku a Norsku a zúčastnil se festivalu v Düsseldorfu, kde byl vyhlášen nejlepším sólistou. Stejnou poctu získal 
při ČAJF (1967) v Přerově. Stále jako amatér navštívil s Combem 5krát mezinárodní festival v Curychu, kde 
soubor získal r. 1966 Velkou cenu města. Následovala další vystoupení na festivalech ve Vídni, Viersenu, 
Helsinkách a časté hostování se zájezdovým pořadem Violy Komu patří jazz v německé verzi (v bývalé 
NDR, Berlíně a na Wiener Festwochen), na IJFP atd. Poslední zahraniční zájezd s kolektivem absolvoval 
r. 1971 do španělského San Sebastianu. V té době už hostoval s předními profesionálními soubory, na př. 
Jazz Cellulou, jejímž byl v l. 1970 - 81 stálým členem. R. 1972 se defi nitivně stal profesionálem a nastoupil 
do pražského orchestru činohry Národního divadla, vedeného Ladislavem Simonem. R. 1974 přešel do 
TOČR a JOČR (Taneční a Jazzový orchestr československého rozhlasu), kde působí až do dosud (dnešní ná-
zev je ‚Orchestr Radio Praha‘). Na deskách je zastoupen jednotlivými zahraničními nahrávkami Jazz Comba 
na živých záznamech z festivalů ve Vídni a Curychu, sporadicky na LP Československý jazz (Supraphon), 
významně pak na LP Jazz Celluly, JOČR a studiového orchestru Pavla Vitocha či Pulec oktetu, v němž 

19



www.jazzfestul.cz

rozhodující roli hraje 8 vynikajících pozounistů. Stal se předním reprezentantem československého jazzu 
a od konce 60. let představuje evropskou pozounovou špičku. V červnu 1987 byl členem Mezinárodního 
orchestru míru (Orchestra della Pace) Gerryho Mulligana na festivalu v San Remu. Kromě koncertních 
aktivit též vyučuje na pražské Jazzové konzervatoři Jaroslava Ježka. I když je to k nevíře, CD‚ Košvanec 
& Friends‘ je vlastně první sólovka vydaná fi rmami Metier Sound & Vision Ltd. z Velké 
Británie a Cube Cz, s. r. o., jež se podílejí i na dalším CD Košvanec Quartet - Just 
Sqeeze Me. R. 1997 vydal Český rozhlas album s kvintetem Petra Kořínka - Porta 
Coeli, kde fi guruje s dalšími ‘dechaři’ Jaromírem Hniličkou (trubka) a Danielem 
Guggenheimem (sax). Za zmínku stojí též spolupráce s Euroradio Big Bandem za 
řízení Jože Privšeka na 38. Jazzovém festivalu ve Slovinské Ljubljaně v r. 1997. 
(www.trombone-usa.com/kosvanec_svatopluk_bio.htm)
Prague Big Band - Portrait/Podobizna - Panton (1978)

JURAJ BARTOŠ (* 22. 8. 1967 Bratislava) - trubka - Jedna z nejvýraznějších osobností slovenské scény 
s vysokým kreditem i za hranicemi je vynikajícím křídlovkářem, kornetistou i aran-
žérem. Založil a v dnes i vede těleso Bratislava Hot Serenaders zaměřující se 
na americký jazz a hot dance music konce 20. a začátku 30. l. 20. stol. Věnuje se 
ale i hudbě klasické. Působil v Combu Petera Lipy (1986 - 90) a o něco později 
(1988 - 93) i kvarteta Emila Viklického, s nímž vystoupil na North Sea Jazz Fes-
tivalu (1990) v holandském Haagu a dalších festivalech v Rakousku, Německu, 
USA, Velké Británii, Izraeli či Švédsku a jako předkapela (i jam session partner) 

Dizzy Gillespiho v Praze (1990). V období 1991 - 92 fungoval v modern-jazz ansámblu The Quartet vy-
cházejícího ze syntézy jazzové historie, jenž významně pozdvihl a předstihl kvalitativní úroveň slovenského 
jazzu. Od r. 1992 vyvíjel koncertní aktivity i v oblasti evropské klasiky - sólově účinkoval se Slovenskou 
fi lharmonií, Státní fi lharmonií Košice, Symfonickým orchestrem Slovenského 
rozhlasu, Zlínskou fi lharmonií atp. R. 1993 prodělal turné po Holandsku a Německu 
s orchestrem Raye Charlese, kdy doprovázel zpěvačky Lizu Minnelli a Shirley Bas-
sey. Na Bratislavských jazzových dnech (1993) se prezentoval jako leader uskupení 
českých a slovenských hudebníků Quintetu Juraje Bartoše. Členem formace Jazz 
Face Štěpána Markoviče byl v l. 1993 - 95 a v sestavě Orchestru Gustava Broma 
se nachází od r. 1996.
Juraj Griglák - Bass Friends - Independent Release (2000)

BARBARA DENNERLEIN DUO (D/CZ) 
Barbara Dennerlein (kb), Pavel Razím (ds)

BARBARA DENNERLEIN (* 25. 9. 1964 Mnichov) - Výtečná skladatelka, znamenitá aranžérka, skvělá 
hard-post-bopová hráčka a výborná manažerka patří mezi nemnoho německých umělců s opravdu světo-
vým renomé a je nepřehlédnutelnou postavou současných jazzových varhan, s nimiž začínala v 11ti. V 15ti 
letech již pravidelně účinkovala v mnohých  německých klubech a velmi brzy si po zásluze vydobyla pře-
zdívku ‘Mnichovské Organ Tonádo’. Popatřit ji živě na pódiu je neoddiskutovatelně ryzí, nezapomenutelný 
a veskrze fascinující zážitek. Dosud spolupracovala s úctyhodnou řadou vynikajících umělců zaměřujících 
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se na vskutku nejrůznější žánry (spontánní chicagský jazz-pozounér a trumpetista 
Ray Anderson, pensylvánský rhythm’n’bluesový jazz-funk-fusion-rockový křídlov-
kář Randy Brecker, věhlasný americký latin-jazz-fusion-funkový bubeník, ‘rychlá-
ruka-bass-drum-tripletista’ Dennis Chambers, texaský latin-jazz-post-hard-bop-
M-base-soulový trumpetista Roy Hargrove, kalifornsko-newyorský jazzový vib-
rafonista, skladatel a pedagog Joseph Paul Locke, pitts-
burský jazzový veterán, bubeník Jeff ‘Tain‘ Watts, texaský 
soul-modern-jazz-rockový kytarista a skladatel Mitch Wat-
kins, newyorský jazz-congas-perkusista Don Alias, klasický 
vídeňský Beethoven-Bach-Mozart-Schubert-Chopin-Schu-

mann-Debussy-Ravel-interpret a jazzový klavírista Friedrich Gulda, illinoiský afro-
americký jazzový basista Lonnie Plaxico, newyorský jazz-saxofonista, autor a pro-
ducent Mike Sim atd.) Za fusion-jazz-rockové CD ‘Take Off!’ (Verve/Universal 1995) 
jí byla doma udělena prestižní cena kritiků (‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’) 
a díky první příčce v německé jazz-hitparádě, na které se deska držela po několik měsí-
ců, získal v Německu výše zmiňovaný titul kredit nejprodávanějšího alba roku (1995). 
Její rozsáhlý tvůrčí přínos spočívá mj. i v tom, že výrazně napomohla zejména k aktu-
álnímu oživení zájmu o nástroj Hammond B3, jehož znamenité možnosti s bravurní virtuositou pověstně 
využívá do takřka neuvěřitelně vyčerpávající míry (vč. basových pedálů). Od r. 1988 provozuje vlastní label 
Bebap. (www.barbaradennerlein.com)
Barbara Dennerlein - Hot Stuff - Enja (1990)
Barbara Dennerlein - Take Off! - Verve Records (1995)

PAVEL RAZÍM - bicí - Narodil se na samém sklonku 60. l. 20. stol. v západním sektoru republiky. V 7 se 
začal s akordeonem v LŠU Rokycany, v 11ti se marně učil na baskytaru a rok nato 
vsadil na poslední šanci uspět jako muzikant (bicí). Díky nelidské trpělivosti učitele 
Jana Žemličky hrál již zakrátko ve školní kapele i dechovém orchestru. Vzhledem 
k vrozenému smyslu pro disciplinu a výtečné fyzické kondici byl r. 1984 přijat na 
Vojenskou konzervatoř v Roudnici n. L. Mimo všestranný hudební rozvoj tu získal 
i jiné užitečné dovednosti (např. škrábání brambor v časných ranních hodinách, 

pravidelné rozcvičky, úklid a hod granátem). Po maturitě (1987) nastupuje u Posádkové hudby Praha. Bě-
hem profesionální vojenské kariéry přehrál mj. i několik stovek různých státních hymen v rámci vítání stát-
ních delegací, což mu bylo denním chlebem. Ač vytížen koncertováním s hudbou, stihl u prof. Vladimíra 
Žižky vystudovat Konzervatoř Jaroslava Ježka (1994). Žánrový veletoč nadchází r. 1995, kdy dává uniformě 
vale a přijímá angažmá v Yo-Yo Bandu. I přes časté koncertování paralelně přijímá nabídku jazz-kvartetu 
Michal Gera Band. Další ‘lana’ na sebe nenechala dlouho čekat a od té doby je de 
facto na permanentním turné. Měl tu čest zahrát si s drtivou většinou předních tuzem-
ských protagonistů a sólistů. Touhu po vzdělání uspokojuje při soukromých hodinách 
u prof. Miloše Veselého (od r. 1994 až do dnes). Za zmínku stojí i činnost pedago-
gická. Pod mírným nátlakem kytaristy Petra Zemana začíná v r. 1993 vyučovat na 
soukromé hudební škole Come To Jam, s níž spolupracuje doposud a r. 1998 akceptuje 
nabídku Pražské konzervatoře, kde nyní působí jako vedoucí odd. bicích nástrojů. (www.pavelrazim.com)
Michal Prokop - Poprvé naposledy - Sony BMG Music Entertainment (2006)
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23. 10. pátek 20:00 hodin - Národní dům (250 Kč)
THE YARDBIRDS (GB) (www.theyardbirds.com) - Ben King - g, Chris Dreja - g, Andy 
Mitchell - v, harm., David Smale - bg, Jim McCarty - ds

BEN KING - kytara - Vynikající angloamerický instrumentalista pochází z muzikantské rodiny, o nástroj 
se intenzivně začal zajímat v r. 1984. Nejprve studoval techniku, fi lozofi i a etiku 
a souběžně vystupoval v řadě nejrůznějších ansámblů. Poté, co se odstěhoval do 
jihoanglického Guildfordu, zapsal se na zdejší Akademii moderní hudby (Academy 
of Contemporary Music), díky vrozenému talentu velmi úspěšně graduoval a také 
vzbudil značný zájem ex-kytaristy Alice Coopera - Pete Friesena a někdejšího ba-

sisty The Yardbirds - Johna Idana, což nakonec vyústilo v pozvání na zkoušku, jež 
mu předložili sami zakladatelé rhythm’n’blues-rockové legendy - bubeník Jim McCar-
ty a Chris Dreja, kteří ho v říjnu 2005 defi nitivně angažovali. Posléze společně objeli 
Německo, Francii, Švédsko, Kanadu i Spojené státy a 19. 7. 2006 natočili v newyor-
ském B. B. King Blues Clubu živé album (vyšlo r. 2007 u Favored Nations). Klip k songu 
Bo Diddleye ‘I‘m A Man’, kde Ben rovněž fi guruje, použila společnost 20th Century Fox 
v první epizodě 19. cyklu seriálu Simpsonovi.
(www.myspace.com/thebenkingband)
The Yardbirds - Live at B. B. King Blues Club - Favored Nations Rec. (30. 3. 2007)

CHRIS DREJA (* 11. 11. 1945 Surbiton, Surrey) - Kytarista, basista a skladatel (po otci polského původu) 
vyrostl v okolí historického městečka Kingston nad Temží, které leží na území tzv. 
Velkého Londýna. Bratr Stefan Dreja (jenž v 60. a 70. l. 20. stol. provozoval 
po londýnských hospodách jazz 20. let s jug bandem Egbert Sousé All Stars, 
kde kromě trombonu hrál na demižón) ho seznámil s kytaristou Anthony ‘Top’ 
Topham a oba se přidali k folk-bluesovému muzikantu Gerry Lochranovi. Dle kni-
hy Grega Russo - The Yardbirds: The Ultimate Rave-Up (Crossfi re Publications 
2001) to byl právě on, kdo je přiměl zaměnit akustické nástroje za elektrifi kované 
a poprvé takto vystoupili na jednom z lokálních pódií spolu 

s londýnským bluesmanem Dusterem Bennettem a mladičkým Jimmy Pagem. Poté 
Dreja a Topham ustavili ansámbl Metropolitan Blues Quartet (některé zdroje uvádějí 
Metropolis Blues Quartet), k němuž se po nějakém čase připojili Keith Relf, Jim 
McCarty a Paul Samwell-Smith a posléze všichni metamorfovali v The Yardbirds, 
kde se záhy objevil i Eric Clapton (1963 - 65) a později Jeff Beck (1965 - 66), kte-
rého brzo vystřídal J. Page (1966). Nakonec bylo obsazení redukováno na kvartet, 
v němž Chris zastával pozici basisty až do rozpadu v r. 1968, kdy mu Page stejný post 
nabídl v jeho nově vznikající formaci, z níž se ve fi nále vyklubali Led Zeppelin. Dreja 
tehdy silně koketoval s úmyslem přesedlat na dráhu profesionálního fotografa a není 
tedy divu, že je autorem snímku na zadní straně světoznámé ‘jedničky’. V 80. letech 
20. stol. pak inicioval Yardbirds-reunion Box of Frogs a rovněž má lví podíl na zmrt-
výchvstání kultovní záležitosti v r. 1992. (en.wikipedia.org/wiki/Chris_Dreja)
Box Of Frogs - Strange Land - Epic (1986)
The Yardbirds - Birdland - Favored Nations (22. 4. 2003)
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ANDY MITCHELL - sólový zpěv, harmonika - Talentovaný zpěvák, autor, producent a skvělý akustický 
kytarista působí víceméně na volné noze zejména v Londýně a má za sebou spo-
lupráci s řadou renomovaných umělců - např. s elektro-akustická písničkářka Lo-
retta Heywood (Bomb The Bass, ProtoAngel) producent, kytarista a skladatel 
Sean Genockey, jazz-funker Nik Kershaw, novovlnná synth-pop-rocková expe-
rimentátorka Annabel Lamb, zpěvák a skladatel Boo Hewerdine, folk-akustická 
písničkářka Kate Walsh, alternativní liverpoolská acoustic-folkařka Kathryn Wil-
liams, irský baladický dance-popopvý folk-rocker Ronan Keating, folk-bluesový 
minesengr Nick Harper aj. Kromě toho účinkoval s proslulým sborem Sense of 
Sound, s Damonem Albarnem (frontmanem britpopových Blur), při Greenpeace 
happeningu na světoznámé lodi Rainbow Warrior (pod tak-
tovkou Briana Ena) atd. Dle vlastních slov je ovlivněn hlavně 
klasickým rockem a soulem (Led Zeppelin, The Isley Brothers, 
Stevie Wonder…) Mimo to je i znamenitým hráčem na fou-

kací harmoniku a jeho ekonomický styl atmosféru originálního soundu rhythm’n’blu-
es-rockových veteránů perfektně navozuje. (www.reverbnation.com/andymitchell)
Loretta Heywood - Little Angel (Jung Collective Rehash) - Nanny Tango (září 2006)

DAVID SMALE - bass - Pouze 24tiletý brilantní muzikant a zpěvák ze severodevonského Landkey studuje 
moderní hudbu na Academy of Contemporary Music v malebném tržním městě ji-
hozápadně od Londýna, někdejším věnném sídle anglických královen - Guildfordu. 
Kromě euro-americké mise, pro níž byl britskými blues-rock-
ovými giganty angažován teprve nedávno, se v jihozápad-
ní Anglii intenzivně věnuje pestré směsici psychedelického 
prog-rocku - elegantně okořeněné špetkou funku, death-me-

talové údernosti a space-rockové bizarnosti - ve 4členné formaci kolegů vrstevníků, 
kteří si říkají Spinlords of Spintania, v současné době mají na kontě poměrně čerstvé 
eponymní album, jež sklidilo mnohou, veskrze pochvalou kritiku. 
(www.myspace.com/spinlordsofspintania)
Spinlords of Spintania - Spinlords of Spintania (25. 9. 2008)

JIM McCARTY (* 25 7. 1943 Liverpool) - bicí - Věhlasný britský muzikant, skladatel a producent James 
Stanley McCarty se snad nejvíce proslavil s rhythm’n’blues-rockovou legendou 
The Yardbirds a prog-folk-rockery Renaissance, obě sestavy i spoluzakládal. 
Když mu byly 2 roky, rodina se přestěhovala do Londýna. Na Hamptonovo gym-
názium chodil v okrajové čtvrti Richmond a jedním ze spolužáků byl také vůbec 
první basista Yardbirds - Paul Samwell-Smith. V červnu 1963 konstituovali - 
v sestavě Keith Relf (zpěv, harmonika), Anthony ‘Top’ Topham (kytara), Chris 
Dreja (kytara), P. Samwell-Smith (baskytara, zpěv) a J. McCarty (bicí, zpěv) - ne-
zapomenutelný ansámbl pionýrů a průkopníků zpětné vazby, zkreslení, obrácené 
ozvěny, posílené amplifi kace atd. - vlastně první rockovou skupinu, co komplexně 
kladla důraz na party sólové kytary a experimentování. (Termínem Yardbirds byla 

na americkém jihu označována drůbež - pobíhající po uzavřeném dvorku - slangově pak ‘vězni’ - česky 
bychom tedy asi řekli ‘Muklové’.) V neustále obměňovaných sestavách fungovali giganti jako Eric Clapton 
(1963 - 65), Jeff Beck (1965 - 66), Jimmy Page (1966) ad. Do historie se zapsali inovátorským propoje-
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ním britského r&b a psychedelického rocku i četnými evergreeny - ‘For Your Love’, 
‘Over, Under, Sideways, Down’, ‘Heart Full of Soul’ ap. Kromě toho Jim ale půso-
bil i v řadě dalších uskupení - např. Shoot (sólový zpěv); progresivisté Illusion (1973), 
kde zpíval, obsluhoval akustickou kytaru a perkuse; v klíčovém fenomenu britské new 
age - Stairway (1986); v příležitostné kapele ‘21. století se soudem let 60tých’ vy-
sloužilých rockerů - British Invasion All-Stars či vlastních projektech Pilgrim nebo 
Jim McCarty Band. V 80. letech 20. stol. fungoval v jakémsi Yardbirds-reunionu Box 
of Frogs a má do značné míry i na svědomí současnou reinkarnaci legendy v r. 1992. 
(www.jimmccarty.co.uk) fred@ukp98.cz
Live Yardbirds: Featuring Jimmy Page - Anderson Theatre - NYC (30. 3. 1968) 
- Epic (1. 5. 1971)
Jim McCarty - Out of the Dark - Higher Octane (7. 2. 1994)

Vydalo Kulturní středisko Města Ústí nad Labem (Velká Hradební 33/619, 400 21 Ústí nad Labem) ve spo-
lupráci s občanským sdružením Ústecká kulturní platforma ’98 (Hrbovická 182/62, 400 01 Ústí n. L., e-mail: 
info@ukp98.cz, IČO: 68298587, registrace: č. j. US/1-1/35871/98-R) - vydavatel kulturně-sportovně-spole-
čenského měsíčníku ‘Nové ústecké přehledy’ (reg. č. titulu: MK ČR E 12939, www.nup.cz) - překlad a editace: 
Milan Pištěk; grafi cký návrh, sazba a tisk: Vydavatelství Forte, s.r.o., studio grafi cké a typografi cké, Střekov-
ské nábřeží 1375/13, 400 03 Ústí nad Labem, e-mail: forte@studioforte.cz, www.studioforte.cz 

V Ústí nad Labem 2009
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