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ČAKAJÚ NÁS ŠTYRI PRÍŤAŽLIVÉ
DNI XXVI. JAZZU POD HRADOM
TRENČÍNy V tradičnom
termíne sa na konci sep-
tembra uskutoční XXVI.
Trenčiansky jazzový festival
Jazz pod hradom. Program
naplnený kvalitnýmdžezom
je rozdelený tematicky do
štyroch večerov – komorne
ladený štvrtokmá podtitul
Podoby džezu.
Domáce dámske vokálne

trio zaviedol gitarista skupi-
ny Aurelius Q do svojich osí-
diel šikovných aranžmánov
a hudobných nápadov in-
špirovaných ľudovýmimo-
tívmi. Na pódiu sa objavia
známe osobnosti trenčian-
skeho hudobného diania –
MagdaUhliariková, Beáta
Dobiášová , Zuzana Laurin-
číková, Peter Belák, Kristína
Hlístová, Jozef Brindzák
a Martin Budinský.

Zohraná dvojica

Americká speváčka Loire
Cotler a jej životný partner
Glen Velez tvoria zohranú
dvojicu naoko vzdialených
hudobných výkonov. Spev
a perkusie sú asi prvým
a predhistoricky preukáza-
teľnýmhudobnýmvýrazom.
Tieto dve nezvyčajne ume-
lecky pôsobiace osobnosti
posilňuje virtuóznou hrou
na cello Jozef Lupták.
Jeho hra spája priestor

technicky i výrazovo silného
spevu s fenomenálnou hrou
a vycibreným zvukomper-
kusii. Programvečera a jeho
poslanie vystihuje podtitul
Podoby džezu, pretože tie
ponúkajú špičkový umelci
rôznych hudobných odborov.
Koncert sa odohrá v komor-
nomprostredí Galérie Vážka.

Príbehy džezu

Piatok 27. septembramá
podtitul Príbehy džezu. Kaž-
dý z troch aktov večeramá
svoj osobitný príbeh.Miloš
Biháry& Jazz Funk Brothers
Orchestra je jedenásťčlenný
súbor s džezovou rytmikou
a sláčikovou podporou.
Predstavia vlastné skladby,
ktoré onedlho uvedú na pri-
pravovanoma z časti už na-
hranomalbumeDon´tWor-
ry Bihary.MartinUherek je
skutočnýmhlásnikomdže-
zu.
Tento rok so svojim kvar-

tetom roznáša dobré správy
v podobe druhého albumu
hudby a slova. Pod titulom
Príbehy džezu sa skrýva vý-
voj džezu tak, ako sa skutoč-
ne v jeho histórii odohral.
AlbumChloe je v džezovej
scéne už dostatočne známy.
V roku 2017 to bol podľa an-
kety Esprit najlepší sloven-
ský džezový album roka.
SisaMichalidesová je per-

fektná interpretka, ojedinelá
skladateľka – v rôznych hu-
dobných žánroch – a správna
kapelníčka. Opäť dala do-
hromadymedzinárodný
band zložený zo špičkových
európskych hudobníkov.

Tento koncert sa koná v kine
Hviezda a je predstavením
hneď viacerých džezových
príbehov. Sobota 28. sep-
tembra bude venovaná ne-
zabudnuteľnej osobnosti.
KarlheinzMiklin bol priate-
ľom slovenského džezu.
Na univerzite v Grazi bol

vedúcimdžezovej sekcie
a mal na starosti aj viacerých
slovenských študentov. Na
festivale Jazz pod hradom
hral trikrát. Bol laureátom
ceny „najlepší sólista“ festi-
valu, uviedol tu svetovú
premiéru džezového „double
tria“ už aj so svojim synom
hráčomna bicie nástroje.
V Trenčíne oslávil aj štvrť-
storočie jeho legendárneho
tria, ktorého pôvodný člen,
osemdesiatročný Ewald
Oberleitner príde aj toho ro-
ku s triomKarlheinzMiklina
Juniora.
Predstavia pripravovaný

album s názvomPo stopách,
venovaný jeho otcovi. Večer
otvorímladá trenčianska
formácia Blueberry Band,
ktorú vedie skúsený klavi-
rista Erich Vladár.V jeho
gescii sa predstavia domáci
hlásnici džezuDušanRo-
zemberg,MartinHorný, To-
máš Jurica.
Na záver večera zahrá jed-

na z najlepších súčasných
džezových zostáv, pôsobia-
cich na našej scéne. Peter
KormanQuintetmá v obsa-
dení hneď dva prominentné
saxofóny, ktoré už svojim
zvukomamajstrovským
prednesomumocnia spo-
mienku naKarlheinzMikli-
na a jeho saxofónovémaj-
strojstvo. Sobotný večer
v kineHviezdamá podtitul
Pocta KarlheinzMiklinovi.

Po prestávke

Štvrtý festivalový koncert sa
odohrá po niekoľkodňovej
prestávke, 9. októbra. Pre-
stávku si vynútil voľný ter-
mín ojedinelého projektu
Petra Kořínka. Spomienka
na Karla Velebného a jeho
S+HQ je stále živá práve v je-
ho osobe a bubeníka Josefa
Vejvodu.
Oni dvaja sú jediní nosite-

lia odkazu úspešnej dosky,
ktorú nahral S+HQpod náz-

vom JazzovéNebajky.
V rámci projektu Jazz za že-
leznou oponou príde Petr
Kořínek a jeho kvartet za-
hrať skladby tohto albumu.
Večermá podtitul Stretnutie
s legendami a prvé slovo ve-
čera bude patriť trenčianskej
formácii Erbetes Q. Iveta
Lišková a SamoBánovec
tvoria nezvyčajne kvalitný
skladateľský tandema ka-
pela je súdržný organizmus
na vysokej umeleckej úrov-
ni.

Jazz za železnou oponou

Tieto kvality sú aj zárukou
kvalitného predstavenia
slovenskej swingovej éry,
ktorej protagonistkou bola
nezabudnuteľná Gabriela
Hermélyová. V podaní Ivety
Liškovej ožije tento skvost
slovenskej hudby obdobia
„jazzu za železnou oponou“
v plnom lesku.

Do tretice kvalita na naj-
vyššej úrovni. Dáša Libiako-
vá je osobnosť naprieč slo-
venskou džezovou geografi-
ou i tvorbou. Neúnavne
spieva v mnohých progra-
moch a s mnohými kapela-
mi. Je ústrednou postavou
projektu Jazz za železnou
oponou.Minulý rok spievala
skladby EvyOlmerovej, toho
roku spomína s kapelou na
Vlastu Prúchovú. Okrem jej
hudobného odkazu je tu aj
historický fakt, ktorý ju via-
že v mestu pod hradom –
Vlastička chodila dva roky
na Gymnáziumv Trenčíne.
V obsadení kapely The Jazz
Hostages je aj kontrabasista
Jozef Brisuda. V roku 1981
nahral s LadislavomGer-
hardtomdoskuUž sa ženiť
nebudeme.
Aj skladby z tohto albumu

budúna programe koncertu,
v ktoromodznejú aj kompo-
zície z rokov šesťdesiatych,
kedy Európu a svet rozdeľo-
vala politická hrádza a ost-
natý drôt – železná opona.
Obdobie, kedy napriek ide-
ologickémuútlaku a prena-
sledovaniu vyrastal džezový
kumšt Pavla Polanského
a LadislavaMartoníka.
Trenčianska jazzová spo-

ločnosť usporiada XXVI.
ročník Trenčianskeho dže-
zového festivalu Jazz pod
hradom. Žiadny z doteraj-
ších ročníkov sa nerodil ľah-
ko. V džeze sa nepohybuje
veľkopodnikateľská kliente-
la, animasový produkt re-
klamy. O to je práca dobro-
voľníkov a džezových entu-
ziastov hodnejšia obdivu
a uznania. Toho roku festival
podporiliMesto Trenčín,
Fond na podporu umenia,
Rakúske kultúrne fórum,
Veľvyslanectvo Spojených
štátov amerických.
Najväčšou odmenou a za-

dosťučinenímusporiadate-
ľom a umelcombude účasť
džezového poslucháčstva na
koncertoch vysokej umelec-
kej úrovne. Tradícia poduja-
tia a odbornosť usporiadate-
ľov sú dobrou zárukou.
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