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Dvanáctý ročník festivalu 
Jazz Brno je opět tady!

Průběžný mezinárodní hudební festival Jazz Brno je s podzimem zpět 
a stejně jako vždy se pořádně rozmáchne: čeká nás celkem 30 večerů 
(převážně úterky a neděle) v klubu Stará Pekárna. Absolvování celé 
této rozsáhlé koncertní řady, z praktických důvodů však rozdělené 
do „nedělní“ (14 koncertů) a „úterní“ (16 koncertů) série, nám tak 
snad může nahradit neexistenci stálého jazzového klubu v moravské 
metropoli...
Dvanáctý ročník Jazz Brno jsme pojali kosmopolitně – řada večerů bude 
patřit zahraničním nebo smíšeným sestavám. Pozornost budeme opět 
věnovat finančně a dopravně dostupnému jazzu od našich východních (ro-
zuměj slovenských) sousedů, ale představíme i norské, dánské, rakouské, 
francouzské, švýcarské, kubánské, ruské a americké muzikanty.
Na čtrnáct „nedělních“ koncertů si můžete zakoupit permanentní vstu-
penku za 480 Kč v obvyklých předprodejích, takže vás každý jazzový 
večer přijde na pouhých 35 korun. Na šestnáct „úterních“ koncertů 
můžete zakoupit permanentní vstupenku za 580 Kč v obvyklých před-
prodejích, takže vás každý večer přijde na 36 korun. Kompletní koncert-
ní řadu třiceti večerů festivalu JAZZ BRNO 2009 pak můžete absolvovat 
s těmito dvěma permanentkami za pro vás velmi příjemných 1 060 ko-
run (480 Kč nedělní + 580 Kč úterní abonentka).

Od neděle 22. listopadu do úterý 1. prosince 2009 bude program 
festivalově sevřenější: během těchto deseti dnů se uskuteční celkem 
sedm koncertů, kterými vzpomeneme Jazztival, akci která se konávala 
vždy touto dobou začátkem 90. let a navrátila tehdy do Brna kvalitní 
jazzové dění...
Vstupné na jednotlivé koncerty Jazz Brno 2009 se bude pohybovat 
v rozmezí 80–100 Kč (předprodeje) a 120–150 Kč (na místě). Využijte 
tedy možnosti zakoupení vstupenek ve čtyřech předprodejních místech 
(Indies + BKC v centru Brna + redakce Kultu na Rybkově + bar Sta-
ré Pekárny), kde budou vždy výrazně (o 40–50 Kč) levnější. Změna  
programu je (bohužel tak jako vždy) vyhrazena.

Těšíme se na Vás
P. a J. Švédovi (agentura Art) & klub Stará Pekárna

agentura Art, Klímova 22, 616 00 Brno
tel. +420 549 245 232
mail: sveda.art@seznam.cz
infoline Jazz Brno 2009: 
+420 603 358 918, www.jazzdoregionu.cz

Michal Wroblewski – saxofon a klarinet, 
Štěpán Janoušek – trombón, Jakub Duša – kytara, 
Dan Panchártek – baskytara, Petr Mikeš – bicí
Mocca Malacco je mladé kvinteto hrající moderní jazz. Celkový zvuk ka-
pely je ovlivněn kvintetem kontrabasisty Davea Hollanda, jehož skladby 
tvoří vedle vlastních kompozic základ repertoáru. Skupina má zázemí 
na Konzervatoři J. Ježka v Praze, kde většina členů studuje. Od svého 
vzniku v roce 2005 vystoupila na četných koncertech a výsledkem její 
činnosti jsou i studiové nahrávky. Kvinteto hrající moderní instrumen-
tální jazz, skladby vlastní tvorby, lichých taktů, podmanivých harmonií, 
hlubokých myšlenek a absurdních rytmů... 
Více viz: www.moccamalacco.wz.cz + www.myspace.com/moccamalacco

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

út 15. 9. 
ve 20 hod.

Martin Plachý – saxofon, Jan Veverka – trombón, 
Petr Beneš – klávesy, Lukáš Chejn – kytara, 
Tomáš Uhlík – baskytara, Ondřej Pomajsl – bicí
Soubor Jazz Efterrätt (Jazzový zákusek, výraz ze švédštiny) lze 
žánrově zařadit na rozhraní jazzu, funky, latiny a soulu. Repertoár 
obsahuje převážně vlastní skladby, ale i známé, překvapivě aranžo-
vané standardy. Členové skupiny spolupracovali mimo jiné s Chrisem 
Brubackem, Barry Masonem a zahráli si s legendárním basistou Mar-
cusem Millerem. Pro zvuk Jazz Efterrätt je typický ostrý kontrast fun-
kově pulzující rytmiky, melodických linek a jazzových sól, vytvářející 
zvláštní, posluchače doslova elektrizující napětí. 
Více viz: www.jazzef.com

Cena 90/130 Kč, plánovaná úprava sálu: kombinovaná

Mocca Malacco
(CZ, modern jazz quintet)

Jazz Efterrätt 
(CZ, jazz & funk & latin)

ne 20. 9. 
ve 20 hod.



út 22. 9. 
ve 20 hod.Quattro Formaggi

(CZ, fusion jazz)

Marek Prokop – saxofony, flétna, Jan Bálek – klávesové 
nástroje, Michael Krásný – baskytara, Jan Dvořák – bicí
Quattro Formaggi je fusion seskupení proplouvající hranicemi mezi jazz-
em, funkem a latin groove. Pod vedením basisty Michaela Krásného se 
„quattro“ nechává inspirovat moderními jazzovými směry (Mike Stern, 
Richard Bona, Pat Metheny, Joe Zawinul atd.) a snaží se o přiblížení 
krásy jazzové hudby i „jazzem dosud nepolíbeným“ posluchačům. 
Více viz: www.gfband.com

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

ne 27. 9. 
ve 20 hod.

Elisabeth Lohninger 
Quartet (USA/Rakousko/CZ,

modern vocal jazz)

Elisabeth Lohninger – zpěv, Walter Fischbacher – klavír, 
klávesy, Petr Dvorský – kontrabas, Martin Novák – bicí
Mnoha cenami ověnčená americká zpěvačka rakouského původu Eliza-
beth Lohninger je provázena přívlastky jako emotivní, vzrušující, oslnivá, 
či inspirující. S pianistou Walterem Fischbacherem spolupracuje již 15 let 
a kromě pravidelného vystupování v prestižních newyorských hudebních 
klubech navštěvuje často i Evropu. Pro nynější turné po krajích českých 
a moravských se Fischbacher společně s Elisabeth Lohninger obklopili 
místní jazzovou elitou. Jak kontrabasista Petr Dvorský, tak bubeník Martin 
Novák mezi takové patří. Pomáhají leaderům zhmotnit jejich hudební ide-
je do tvaru, jenž osloví posluchače z rozmanitých krajin hudby. 
Více viz: www.lohninger.net + www.myspace.com/lohninger
Jazzový koncert měsíce září!

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: kombinovaná

st 30. 9. 
ve 20 hod.Martin Brunner Trio 

(CZ, velmi nadějné pianové trio)

Martin Brunner – piano, Martin Kapusník – kontrabas, 
Petr Mikeš – bicí
Martin Brunner Trio je kapela v klasickém obsazení jazzového tria, 
věnuje se však výhradně interpretaci vlastních skladeb, ve kterých se 
snaží reagovat na vývoj v současném jazzu a moderní hudbě. Koncert 
je součástí turné k debutovému albu. Martin Brunner pochází z Hradce 
Králové, hudbě se věnuje již od dětství. Vystudoval klasický klavír na 
konzervatoři v Pardubicích. Během studia se také účastnil Letní jazzové 
dílny ve Frýdlantu, kde se seznámil s jazzovým klavíristou Karlem Růžič-
kou. K němu pak v roce 2006 nastoupil ke studiu skladby na Konzerva-
toři J. Ježka. Více viz: www.myspace.com/martinbrunnertrio

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

ne 4. 10. 
ve 20 hod.Emperor Penguin 

(CZ, modern & melodic jazz)

Jan Mazura – piano, klávesy, Jan Kyncl – tenor saxofon, 
Karel Hubáček – kontrabas, Michael Nosek – bicí
Kvarteto muzikantů se dalo dohromady na půdě Konzervatoře J. Ježka v roce 
2008. Repertoár kapely tvoří zejména skladby pianisty a bandlídra Jana Ma-
zury. Ač se Emperor Penguin (Tučňák císařský) nikterak stylově nevymezuje, 
lze jeho tvorbu označit jako moderní a melodický jazz. Jan Mazura se klavíru 
věnuje již od dětství. V pubertě se pak začal zajímat o jazz. Nyní je studentem 
dvou hlavních oborů – klavíru a skladby. Pravidelně spolupracuje se studenty 
filmových škol na tvorbě hudby k jejich snímkům. Své názory na současné 
hudební dění ventiluje v časopise Report a Lidových novinách.
Více viz: http://bandzone.cz/emperorpenguin + www.emperorpenguin.ic.cz

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: kombinovaná



út 6. 10. 
ve 20 hod.Good News 

(CZ, fusion)

Jindřich Volf – klávesy, Miroslav Dlouhý – baskytara, 
Peter Fink – bicí
Silový, rychlý fusion-groove jazz hraný hodně nahlas!!! Good News je 
jazzrockové (fusion) trio. Hutné, bohaté bicí, pulzující basa a éterický 
zvuk do funky laděných kláves. Sound je postavený na dravých aran-
žích, rychlých, stupňovaných unisonech, sólovém projevu hráčů a tech-
nické náročnosti vlastních skladeb. 
Více viz: www.goodnews.cz

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

ne 11. 10. 
ve 20 hod.Sixin 

(CZ, r‘n‘b, hiphop, funk, soul, jazz)

Dannie – zpěv, Obey – zpěv, Jan Steinsdörfer – 
piano, syntezátor, Lukáš Bartoš – kytara, 
Radim Genčev – baskytara, Tomáš Brožek – bicí 
Tato šestičlenná kapela v čele se dvěma vynikajícími vokalisty Danni-
em a Obey funguje v dosavadní sestavě asi rok. Je to moderně pojatá 
muzika ve stylu R&B, hiphop, soul, jazz. Vše stoprocentně hrané živě 
a s velkým koncertním nasazením. Kapela má natočené demo a pár 
videí z koncertů a čeká ji skvělá budoucnost. Více viz: www.sixin.eu

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: kombinovaná

út 13. 10. 
ve 20 hod.Les Yeux de la Téte 

(Francie, punk jazz core)

Samuel Frin – saxofon, Luc Muteau – baskytara, 
Ivan Guerrand – bicí
Jazzpunk ještě zběsilejší a energičtější než Tres Hombres!!! Skupina 
vznikla v roce 1999 v Caen, Normandie, Francie. V roce 2007, po řa-
dě CD vydaných vlastními silami (hnutí DIY – Do It Yourself), konečně 
vychází oficiální debut L‘Oeuf du Cyclone. Free-rock jazzové trio hraje 
v obsazení saxofon, baskytara a bicí a hodně se svou hudbou přibližuje 
tvorbě rakouských Tres Hombres, ale je jazzovější a hudebně mnohem 
nápaditější. Repertoár je směsí vlastních a „šílených coververzí“ či pře-
dělávek, stylový záběr sahá od F. Zappy a I. Stravinského až k A. Piaz-
zolovi a J. Hendrixovi. Více viz: www.lesyeuxdelatete.com
Jazzový koncert měsíce října!

Cena 90/130 Kč, plánovaná úprava sálu: stání

čt 15. 10. 
ve 20 hod.Trio de Janeiro 

(CZ, latin jazz & groove)

Veronika Bartošová – zpěv, Jan Kasal – soprán saxofon, 
Mikuláš Horský – kytara, Pavel Tichý – baskytara, 
Jan Jovbak – bicí, Radim Slezák – perkuse
Živelná a povedená fúze world music a latinskoamerických, jazzových 
a funkových stylů se nezdráhá mazaně zařadit do toho proudu i české 
lidové motivy jako Anička dušička či Byla cesta ušlapaná. Nejedná se 
ovšem o nějakou žánrovou exhibici, která by měla ukázat, co všechno tih-
le muzikanti dokážou zahrát – jde o radostné a nápadité využití stylových 
struktur, které jsou osobitě pojaty. Kapela se celkově nedrží přízemní jis-
toty, ale baví ji experimentovat a nacházet neprošlapané pěšiny v pralese 
hudební kreativity. Výbušná směs funky latiny říznuté moderním jazzem. 
Více viz: www.triodejaneiro.cz

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: kombinovaná



ne 18. 10. 
ve 20 hod.3 S + K 

(cool jazzový sextet)

Radek Zapadlo – tenor saxofon, Radim Hanousek – 
tenor saxofon, Lubor Pokluda – baryton saxofon, 
Vladan Ronner – piano, Petr Pospíšil – kontrabas, 
Martin Kleibl – bicí
Barytonsaxofonista Lubor Pokluda ve svém projektu 3 S + K zúročil 
mnohaleté zkušenosti vyhledávaného orchestrálního a bigbandového 
hráče. Autorství většiny skladeb patří geniálnímu cooljazzovému moz-
ku, barytonsaxofonistovi Gerry Mulliganovi. Lídrem saxofonové sekce je 
tenorsaxofonista Radek Zapadlo, další tenor přidává Radim Hanousek, 
též velký a vášnivý vyznavač bebopu. Rytmika je složena z brněnských 
jazzových hvězd – pianista Vladan Ronner, kontrabasista Petr Pospíšil 
a bubeník Martin Kleibl vytvářejí dobře šlapající stroj podporující jak 
precizně sehraná témata, tak i chorusy všech tří saxofonových sólistů.

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

út 20. 10. 
ve 20 hod.Pitch Bender 

(CZ/SK, vocal jazz)

Sisa Fehérová (SK) – zpěv, Iva Korgerová – piano, 
Václav Kocián – tenor saxofon, Václav Šebek – baskytara, 
Petr Nohavica – bicí
Pitch Bender je pětičlenná kapela z Brna. Je jakousi československou 
směskou s rozsahem od Košic až po Ústí nad Labem. Kapela hraje jazzo-
vé a funkové standardy ve vlastní úpravě a také své skladby. Výraznou 
osobností je zpěvačka Sisa Fehérová s velmi specifickým hlasem plným 
groove a feelingu. Na piano hraje Iva Korgerová, která má již zkušenosti 
s kapelami Café la Maňana, In-depth‘n‘dense a také s bigbandovým 
hraním. Saxofonista Václav Kocián si také prošel školou „velké kapely“ 
– kopřivnického big bandu. Basista Václav Šebek hrál s dvěma většími or-
chestry a bubeník Petr Nohavica svojí kreativitou výborně přispívá k cel-
kové atmosféře kapely. Více viz: www.myspace.com/pitchbenderbrno

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

ne 25. 10. 
ve 20 hod.Nikolaj Nikitin Quartet 

(SK/Rusko/CZ, modern jazz)

Nikolaj Nikitin – soprán a tenor saxofon, 
Ondrej Krajňák nebo Luboš Šrámek – piano, 
Tomáš Baroš – kontrabas, Majo Ševčík – bicí
Poprvé do Brna zavítá bratislavské kvarteto, jehož všechny hudebníky 
určitě znáte z jiných špičkových slovenských jazzových sestav. Kvarteto 
bylo posluchači vřele přijato hned při svém prvním koncertu, od té doby 
hraje spolu každý týden. Seskupení má jedinečný zvuk a na programu 
má jak standardy, tak originální kompozice a aranže od svého lídra, 
původem ruského saxofonisty Nikolaje Nikitina. 
Více viz: www.nikolajnikitin.com

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

út 27. 10. 
ve 20 hod.Let‘s Do It Tonight 

(CZ, vocal fusion jazz)

Martina Fišerová – zpěv, Vítek Pospíšil – klávesy, 
Eva Holická – baskytara, Petr Žůrek – bicí
Kapela Let‘s Do It Tonight hraje pop jazz, resp. věci od George Bensona, 
Ala Jarreaua a Herbieho Hancocka a také vlastní tvorbu. Šikovně čerpá 
z popjazzového období Milese Davise a využívá moderních tanečních 
rytmů. Jako „frontgirl“ vystoupí „Tina“ Fišerová, spolupracující s ně-
kolika pražskými jazzovými kapelami a stálá členka známé kapely Im-
puls. Martina též často vystupuje jako host na koncertech Laca Decziho 
a Waltera Phischbachera. 
Více viz: www.letsdoittonight.com

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: kombinovaná



ne 1. 11. 
ve 20 hod.Lazaro Cruz Quintet 

(Kuba/CZ, bebop & modern jazz)

Lazaro Cruz (Kuba) – trubka, Radim Hanousek – saxofon, 
Vlastík Šmída – piano, Vincenc Kummer – kontrabas, 
Kamil Slezák – bicí
Bebop, základní jazyk moderního jazzu, je přirozeným vyjadřovacím pro-
středkem tohoto seskupení pěti výrazných hráčů. V případě v Česku do-
mestikovaného, původně kubánského trumpetisty Lazara Cruze je projev 
navíc okořeněný karibským feelingem a elegancí. Lazaro Cruz Olmos na-
hrával na Kubě desky a vystupoval nejen s Dizzy Gillespiem a Gonzalo Ru-
balcabou, ale i další legendární veličinou latin jazzu, Arturo Sandovalem! 
O kvalitách basisty, světoběžníka Vincence Kummera vypovídá množství 
jazzových hvězd, které doprovázel, namátkou Maynard Ferguson, Dexter 
Gordon, Chat Baker, Clark Terry a mnoho dalších slavných...

Cena 90/130 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

út 3. 11. 
ve 20 hod.Los Quemados 

(CZ, fusion & funk & groove)

Jakub Doležal nebo Luboš Soukup – saxofon, Jan Bálek – 
klávesy, Filip Spálený – baskytara, Ondřej Pomajsl – bicí
Nářezová a extrovertní kapela, na kterou posluchači velmi kladně 
reagují. Skupina, jež se velmi rychle stala oblíbencem české klubové 
scény, preferuje vlastní tvorbu. Skládá hlavně kapelník Filip Spálený. 
Jde o našlápnutou fúzi (fusion) míchající jazz, rock, funky, ale i latinu, 
afro s občasnými výpady až do bebopu. 
Více viz: www.bandzone.cz/losquemados
Jazzový koncert měsíce listopadu!

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: kombinovaná

ne 8. 11. 
ve 20 hod.Brink Man Ship 

(Švýcarsko, electronic jazz)

Jan Galega Brönnimann – saxofon, René Reimann – 
kytara, Emanuel Schnyder – baskytara, Christoph 
Staudenmann – rytmické nástroje (bicí, samplery), 
Jan Stehle – technika, zvuk
Originální švýcarská kapela kombinující jazz s prvky drum‘n‘basu, elek-
troniky, spolupracovníci Erika Trufazze. Současná tvorba kapely Brink 
Man Ship objevuje svůj vlastni styl a interpretaci hudby. Hudebníci se 
dotýkají hudby na hranici klasického jazzu a elektronických tanečních 
rytmů. To vše s notnou dávkou energie a hudebního humoru.
Více viz: www.brinkmanship.ch + www.myspace.com/brinkmanshipmusic
Jazzový koncert podzimu!

Cena 100/150 Kč, plánovaná úprava sálu: stání

út 10. 11. 
ve 20 hod.Apoache

(CZ, vocal fusion)

Michaela Vrlová – zpěv, Radek Bednařík – soprán 
saxofon, Jiří Olšan – klávesy, Jan Podhorný – kytara, 
Petr Foltýn – baskytara, Vladan Kubíček – bicí
Mladá, nadějná, zajímavá a příjemná fusion kapela Apoaché nahrála 
v roce 2007 ve studiu „V“ debutové CD Flyaway. Kapelník mi o dva 
roky později napsal: „Soustředíme se teď na progresivnější styl hraní, 
kde je víc prostoru na sóla a improvizaci. Také postupně zapojujeme do 
výsledného soundu netradiční nástroje jako arabskou loutnu nebo indic-
kou flétnu. Snažíme se aby naše hudba byla barevnější a různorodější.“ 
Přijďte se přesvědřit, jak se to šestici mladých muzikantů ze Zlína daří... 
Vice viz: www.apoache.com

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení



út 17. 11. 
ve 20 hod.Elena Sonenshine 

& Jocose Jazz 

(CZ, modern vocal jazz)
Elena Sonenshine – zpěv, Miroslav Linka – kytara, 
Vladimír Strnad – piano, Petr Dvorský – kontrabas 
a Branko Križek – bicí
Zvuku skupiny Jocose Jazz dominuje hlas dnes jednoznačně nejlepší 
české jazzové zpěvačky Eleny Sonenshine, která studovala na proslulé 
Berklee College of Music v americkém Bostonu. Elena dnes už létá pra-
videlně zpívat do londýnských klubů, vystupuje na jazzových festivalech 
v zahraničí a její vynikající debutové album dokonce vyšlo přímo v USA. 
Repertoár Jocose Jazz obsahuje jak vlastní skladby včetně zajímavých 
jazzových úprav lidových písní, tak klasické standardy, přizpůsobené 
stylu a nástrojovému obsazení seskupení. Koncert v Brně je věnován 
v rámci Elenina „Freedom Tour 2009“ 20. výročí listopadových událostí. 

Cena 90/140 Kč, plánovaná úprava klubu: kombinovaná s velmi výrazným podílem stání

ne 22. 11. 
+ po 23. 11. 
ve 20 hod.  

Limbo electronic 
(CZ, Jazztival, progressive jazz) 

Pavel Hrubý – saxofon, basklarinet, Michal Nejtek – 
klávesy, Jiří Šimek – kytara, Tomáš Liška nebo 
Martin Kapusník – kontrabas, Martin Kopřiva – bicí, 
Tomáš Reindl – perkuse
Limbo je malé zjevení na středoevropské jazzové scéně. Soubor v čele se 
saxofonistou a basklarinetistou Pavlem Hrubým o sobě dal vědět už svým 
bezejmenným debutem, poté vydal u vydavatelství Amplión Records své 
druhé CD, nazvané Kalimbo, nominované na Anděla. Limbo se věnovalo 
etnickému a improvizačnímu jazzu, teď ale rozšířilo a obměnilo sestavu 
a přesedlalo na elektroniku. Velké hudební dobrodružství a hledání ale 
nadále pokračuje. Koncert je součástí rozsáhlého turné k nové, třetí des-
ce. Více viz: www. limbo-music.cz + www.myspace.com/pahru
Jazzový koncert listopadu!

Cena 90/130 Kč, plánovaná úprava sálu pro oba večery: kombinovaná

2 koncerty!

2 koncerty!

st 25. 11. 
+ čt 26. 11. 
ve 20 hod. 

Eggnoise 
(CZ, Jazztival, vocal jazzpop)

Ondřej Kopička – zpěv, piano, flétna, Ondřej Galuška – 
zpěv, kytara, pozoun, Michal Mravec – trumpeta, 
Vláďa Pavlíček – housle, klarinet, Honza Mizler – kytara, 
Honza Panschab – baskytara, Michal Fišer – bicí
Eggnoise vznikli již v roce 1994 a od rocku velmi záhy přechází k jaz-
zovějšímu zvuku.Repertoár zahrnuje pouze vlastní tvorbu obdařenou 
anglickými a nyní i českými texty. Jejich hudba se nedá přeslechnout, 
ale slovem ji popíšete jen stěží. Swing-jazz s malou dechovou sekcí 
a především netypicky položenými vokály obou sólových zpěváků je asi 
nejblíž skutečnosti. Více viz: www.eggnoise.cz

Cena 100/150 Kč, plánovaná úprava sálu pro oba večery: stání

so 28. 11. 
ve 20 hod.Kašuba & Kořínek 

a přátelé 

(CZ, Jazztival, jazz s nadhledem) 
Milan Kašuba – kytara, Radim Hanousek – tenor saxofon, 
Petr Kořínek – kontrabas, Vladimír Žižka – bicí
Milan Kašuba je legendární brněnský kytarista, s Petrem Kořínkem 
vystupují též ve společném projektu Moravské duo. Petr Kořínek patří 
k nejplodnějším autorům českého jazzu, jeho skladby a aranže hráli 
všechny zásadní big bandy i orchestry, byl členem slavného SHQ, do-
dnes vystupuje jak s vrstevníky, tak i s mladými představiteli moderního 
jazzu. Vladimír Žižka (*1927!) je či byl členem orchestru Karla Vlacha, 
JOČRu a TOČRu, orchestru Karla Krautgartnera, orchestru Václava Hybše 
a spousty malých jazzových kapel. Kvarteto zahraje skladby Petra Kořín-
ka i jazzové standardy s nonšalantní elegancí a velkým nadhledem.
Více viz: www.ruzza.cz/kasuba/index2.htm

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení



ne 29. 11. 
ve 20 hod.Tereza Rajnincová 

& Groove Inn 

(CZ/SK, Jazztival, groove & jazz)
Tereza Rajnincová – zpěv, Jan Bálek – piano, syntezátor, 
Karel Bárta – kytara, Michael Krásný – baskytara, 
Ondřej Pomajsl – bicí
Nově vzniklá pražská formace Groove Inn se svou hudbou pohybuje na 
rozhraní mezi jazzem a popem. Tato energií nabitá kapela hraje vlastní 
repertoár, ale též jazzové úpravy hitů např. od S. Wondera či Stinga. Ne-
přeslechnutelným zářivým diamantem bandu je hlas mladé slovenské 
zpěvačky Terezy Rajnincové a pozadu nezůstává ani kvarteto hravých 
muzikantů, kteří si na české hudební scéně právě vytvářejí své pevné 
a nezaměnitelné místo. Více viz: www.myspace.com/groovein

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: kombinovaná

út 1. 12. 
ve 20 hod.MUFF 

(CZ, Jazztival, experimental jazz)

Marcel Bárta – saxofon, Jakub Zitko – hammondky, 
Jiří Šimek – kytara, Jakub Vejnar – baskytara, 
Roman Vícha – bicí
Hudební seskupení MUFF existuje od roku 1999. Kapela hraje převážně 
vlastní, experimentálně zaměřenou tvorbu a to konkrétně z pera Ja-
kuba Zitka a Marcela Bárty. Hudba je inspirována Milesem Davisem, 
Waynem Shorterem a Charlesem Mingusem. Sami MUFF o sobě říkají, 
že jejich hudba je směsí různých nálad s jazzgrooveovým spodkem, 
okořeněná laskavou psychedelií.
Více viz: www.myspace.com/mufforever
Jazzový koncert měsíce prosince!

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

ne 6. 12. 
ve 20 hod.Banda Legal 

(CZ, vocal jazz)

Jana Milošová – zpěv, housle, Jiří Groulík – piano, 
Jan Tolar – kontrabas, Jakub Tengler – bicí
Brněnská formace vznikla roku 2006. Vlastní tvorbu doplňuje jazzový-
mi standardy. Vliv na tvorbu má z části skandinávský jazz. Vystoupení 
bandu dominuje zpěvačka Jana Milošová výrazným altem a hrou na 
housle. Více viz: www.jirigroulik.com

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

út 8. 12. 
ve 20 hod.

(Norsko/Dánsko/SK, vocal jazz)
Caroline Hitland (Norsko) – zpěv, Stano Počaji – kytary, 
Michal Šimko – baskytara, kytara, akordeon, 
Martin Ingleby (Dánskko) – bicí
Spojení známé bratislavské fusion kapely s nesmírně talentovanou nor-
skou zpěvačkou (žijící v Kodani) Caroline Hitlandovou. Caroline a Stano 
vytvořili v roce 2008 novou autorskou dvojici, kde Caroline píše texty 
a Stano skládá a aranžuje. Vynikající magicko-intimní atmosféru skvěle 
doplňuje basista Šimko a dánský bubeník.
Více viz: www.pocaji.sk + www.youtube.com/aftertee

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

Caroline Hitland 
& aftertee 

Foto: P. Španko
(www.skjazz.sk)



ne 13. 12. 
ve 20 hod.Jan Steinsdörfer Quintet 

(CZ, fusion jazz)

Jan Steinsdörfer – piano, Luboš Víšek – tenor saxofon, 
Tomáš Fuchs – kytara, Miloš Klápště – baskytara, 
Oliver Lipenský – bicí
Jan Steinsdörfer (1990) hraje na piano od dětství. V roce 2005 abolvoval na 
ZUŠ v Karlových Varech. Nyní studuje skladbu na Konzervatoři J. Ježka u prof. 
Karla Růžičky. V roce 2006 se zúčastnil turné s Orchestrem Václava Hybše. 
Spolupracuje s kytaristou Michalem Pavlíčkem (filmy Na půdě, Divnovlásky), 
skladatelem Varhanem Orchestrovičem Bauerem, kapelou Sixin a zpěvačka-
mi Eliškou Ptáčkovou, Alicí Bauerovou a Janou Korbelovou. Ovlivnil jej Herbie 
Hancock, Michel Petrucciani, Gonzalo Rubalcaba a Marcus Miller. 
Více viz: www.myspace.com/jansteinsdoerfer

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

út 15. 12. 
ve 20 hod. Jakub Zomer Quartet 

(CZ, modern jazz)

Jakub Zomer – piano, klávesy, zpěv, Jan Jakubec – 
kytara, baskytara, Jan Tengler – kontrabas, 
Jan Linhart – bicí
Jakub Zomer Quartet je kapela hrající mainstreamový repertoár s moderní 
tváří. Slyšet můžete jak písně z playlistu Cheta Bakera, Nat King Colea či 
Franka Sinatry, ale také bluesových mistrů jako byli a jsou Charles Brown, 
B. B. King či Ray Charles. To vše v podání mladých profesionálních hudeb-
níků, kteří mají zkušenosti načerpány z pódií po celém světě. J. Zomer 
vystudoval Konzervatoř J. Ježka, kde nyní působí jako profesor. V současné 
době se nejvíce věnuje svému triu a kvartetu. 
Více viz: www.myspace.com/jakubzomer

Cena 80/120 Kč, plánovaná úprava sálu: sezení

 
 
 
 
 
 
 
 čt 24. 9. – Braagas (středověká hudba)
 čt 1. 10. – Živé kvety 
  (SK, etnobonus v rámci oslav 10 let Pekárny)
 pá 2. 10. – Živé kvety 
  (SK, etnobonus v rámci oslav 10 let Pekárny)
 čt 8. 10. – Ahmed má hlad 
  (balkán a východní Evropa)
 čt 22. 10. – Bran (Francie/CZ, keltská hudba)
 čt 29. 10. – Arcuss (SK, slovenské lidovky)
 čt 5. 11. – Trombenik (klezmer)

 
 čt 12. 11. – Gendos (Rusko, sibiřský šaman)
 čt 19. 11. – irský pisničkář Paul Casey 
  (Irsko, Etnofest)
 pá 20. 11. – Neočekávaný dýchánek 
  (etnošraml, Etnofest)
 so 21. 11. – Létající rabín (klezmer, Etnofest)
 čt 3. 12. – Tubabu (západoafrické rytmy) 
 čt 10. 12. – Dub.o.net (dub & reggae)
 čt 17. 12. – Maraca (world music)

��������

klub Stará Pekárna 
(Štefánikova 8, Brno, www.starapekarna.cz)
většinou čtvrtky, začátky ve 20 hodin 
infoline: +420 603 358 918 
www.jazzdoregionu.cz

Vstupné: předprodeje 80–100 Kč, na místě 120–150 Kč, permanentka Etno Brno 2009 za 490 Kč.
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 út 15. 9. – Mocca Malacco (CZ), modern jazz quintet
 ne 20. 9. – Jazz Efterrätt (CZ), jazz & funk & latin 
 út 22. 9. – Quattro Formaggi (CZ), fusion jazz
 ne 27. 9. – Elisabeth Lohninger Quartet 
  (USA/Rakousko/CZ), modern vocal jazz
 st 30. 9. – Martin Brunner Trio (CZ), 
  mladé a velmi nadějné pianové trio
 ne 4. 10. – Emperor Penguin (CZ), modern & melodic jazz 
 út 6. 10. – Good News (CZ), fusion
 ne 11. 10. – Sixin (CZ), r‘n‘b, hiphop, funk, soul, jazz
 út 13. 10. – Les Yeux de la Téte (Francie), punk jazz core
 čt 15. 10. – Trio de Janeiro (CZ), latin jazz & groove & funk 
 ne 18. 10. – 3 S + K (CZ), modern jazz, cool jazz
 út 20. 10. – Pitch Bender (CZ/SK), vocal jazz

 ne 25. 10. – Nikolaj Nikitin Quartet 
  (SK/Rusko/CZ), modern jazz
 út 27. 10. – Let’s Do It Tonight (CZ), vocal fusion jazz
 ne 1. 11. – Lazaro Cruz Quintet 
  (Kuba/CZ), bebop & modern jazz 
 út 3. 11. – Los Quemados (CZ), fusion & funk & groove
 ne 8. 11. – Brink Man Ship (Švýcarsko), electronic jazz
 út 10. 11. – Apoache (CZ), vocal fusion
 út 17. 11. – Elena Sonenshine & Jocose Jazz (CZ), 
  modern vocal jazz, první dáma českého jazzu
 ne 22. 11. – Limbo electronic (CZ, Jazztival), progressive jazz 
 po 23. 11. – Limbo electronic (CZ, Jazztival), progressive jazz 
 st 25. 11. – Eggnoise (CZ, Jazztival), vocal jazzpop
 čt 26. 11. – Eggnoise (CZ, Jazztival), vocal jazzpop

 so 28. 11. – Kašuba & Kořínek a přátelé (CZ, Jazztival), 
  jazz s elegancí a nadhledem
 ne 29. 11. – Tereza Rajnincová & Groove Inn 
  (CZ/SK, Jazztival), groove & jazz
 út 1. 12. – MUFF (CZ, Jazztival), experimental jazz
 ne 6. 12. – Banda Legal (CZ), vocal jazz
 út 8. 12. – Caroline Hitland & aftertee 
  (Norsko/Dánsko/SK), top vocal jazz
 ne 13. 12. – Jan Steinsdörfer Quintet (CZ), fusion jazz 
 út 15. 12. – Jakub Zomer Quartet (CZ), modern jazz

Omezení kouření: 30 min. před a během všech koncertů festivalu 
JAZZ BRNO 2009 prosím nekuřte v hledišti klubu Stará Pekárna.

Les Yeux de la Téte – 13. 10. Eggnoise – 25. 11. + 26. 11.Limbo electronic – 22. 11. + 23. 11.

Brink Man Ship – 8. 11.



Infoline Jazz Brno 2009: 
+420 603 358 918 
sveda.art@seznam.cz
www.jazzdoregionu.cz 

��
klub Stará Pekárna:
Štefánikova 8, Brno
tel. +420 541 210 040
www.starapekarna.cz

BKC – Běhounská 17 
Indies – Poštovská 2 
Kult – Rybkova 1 
bar klubu Stará Pekárna

Předprodeje:

���������������


