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2020
Mezinárodního hudební festival Dobršská brána ve svém třetím roce opět nabídne osvěžující vhled
do světa soudobé hudby bez dramaturgických kompromisů a formálního žánrového zařazení interpretů.
Ti ve tvorbě, kterou představí, volně přechází mezi žánry a kombinují prvky lidové hudby s jazzem a komorní hudbou. Tomu odpovídá i konkrétní dramaturgie festivalu a jeho motto “Brána do světa hudby”.
Festival navazuje a zapadá do celosvětového trendu hledání nových souvislostí mezi tradiční, klasickou a soudobou hudbou a vytváří tak svým charakterem jedinečnou hudební událost, která by na české hudební scéně těžko
našla srovnání. Festival současně dává nový impulz k setkávání světových hudebníků a českého publika na místě
pro mnohé návštěvníky netradičním, přesto s dlouhou tradicí a to také hudební, přesto však mimo tradiční české
metropole. Důkazem skutečnosti, že zaměření festivalu bylo vykročení tím správným směrem je úspěch minulých
ročníků podpořený hudebními ohlasy ze strany publika a recenzemi hudebních kritiků.
Jednotícím prvkem čtvrtého ročníku mezinárodního hudebního festivalu Dobršská brána byla tentokrát nástroj
„harmonika“ a sice akordeon a harmonika foukací. Ty návštěvníci slyšeli v různých kombinacích, ve volné improvizaci. Zazněly tak jazz různorodý, ve všech podobách a barvách, i lidové písně, skladby, komponované na
odkazu národního folkloru i kompozice určené přímo pro ty které konkrétní interprety nebo interpretky.
Známí čeští či zahraniční muzikanti a uskupení se představili ve skladbách s historickým původem, ale také ve
skladbách, pracující s improvizací a národními lidovými písněmi (např. Finsko, Francie, Švýcarsko, Bělorusko,
Slovensko, ČR), prostor dostala představení improvizace, intonace a celkové hudební pohotovosti. Zněla hudba
stará i zcela současné, aktuální, vznikající právě v okamžiku vystoupení.
Festival byl v době omezení z nařízení státu, daném pandemickou situací, realizován jako jedna z mála akcí roku
2020 v plném rozsahu. Některá původní jména vystupujících především ze zámoří zastoupili evropské hvězdy
světového formátu v oboru akordeon a foukací harmonika.
Sdružení pro obnovu Dobrše (dále jen Sdružení) je dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je
osvětová a kulturní činnost ve vztahu k Dobrši jako zcela výjimečné vesnické lokalitě, získávání finančních
prostředků na projekty, odborné posudky a související dokumentaci pro obnovu, provoz, opravy a údržbu areálu
zámku a tvrze v Dobrši, ostatních kulturních památek i jiných staveb a prostorů v obci a jejím intravilánu se
nacházejících. základní myšlenkou provozování a využití areálu je obnovení jeho společenské funkce a propojení jeho jednotlivých částí s cílem vytvořit prostor pro soužití lidí různých zájmů, věku, vzdělání i přesvědčení
se zaměřením na uměleckou činnost, setkávání, výuku, poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu.
Již čtvrtým rokem Sdružení rozšiřuje svou oblast působení nejenom obsahově, ale i lokalitou. Roky prověřené, seč
pokaždé nové aktivity sdružení, které každoročně přitahují pestrou škálu umělců, věhlasně známých, profesionálů
i amatérů z mnoha uměleckých odvětví, se rozšířily o pořádání ojedinělého hudebního festivalu, který svým
specifickým zaměřením přitahuje do jihočeské Dobrše zcela nový druh návštěvníků, muzikantů i laiků. Multiinstrumentální, mezižánrový ráz festivalu skvěle doplňuje unikátnost vybrané lokality a návštěvníci se přirozenou
formou seznamují s jejími architektonickými památkami.
Projektem festivalu je i jejich znovuoživení a návrat tradičních kulturně-společenských obyčejů vesnice, v rámci
festivalu je unikátně otevřen a zpřístupněn objekt bývalého tradičního hostince, dochovaného ve své původní
podobě, který jakožto bývalé kulturní centrum znovunabývá svou funkci a získává nový, současný a atraktivní
obsah, a to zejména pro místní obyvatele, kteří v současné době jakoukoliv společenskou místnost či prostor
postrádají. Prostřednictvím vícespektrálních aktivit, zacílených na co nejširší publikum tak dochází k hledání
a vzniku nové kulturní identity venkova, reflektující potřeby současného člověka 21. století v evropském kontextu.

2020
The International Music Festival Dobršská Brána will again offer a refreshing insight into the world of contemporary music without dramaturgical compromises and a formal genre classification of performers. In their work
they present, they freely switch between genres and combine elements of folk music with jazz and chamber music.
This corresponds to the specific dramaturgy of the festival and its motto “The Gate to the World of Music”.
The festival continues and fits into the global trend of seraching for new connections between traditional, classical and contemporary music and thus creates a unique musical event that would hardly find a comparison on
the Czech music scene. At the same time, the festival gives a new impulse for meeting of world musicians and the
Czech audience on the spot for many visitors unusual, yet with a long musical tradition, outside the Czech metropolis. The success of the previous years is supported by musical responses from the audience and critics’ reviews
by proving that the focus of the festival has been a step in the right direction.
The unifying element of the fourth year of the Dobršská brána international music festival was this time the
instrument of the “accordion”, namely the accordion and the wind accordion. The visitors heard them in
various combinations, in free improvisation. There was a variety of jazz, in all forms and colors, as well as
folk songs, compositions composed on the legacy of national folklore and compositions intended directly for
those specific performers. Well-known Czech or foreign musicians and groups performed in compositions
with historical origin, but also in compositions working with improvisation and national folk songs (eg Finland, France, Switzerland, Belarus, Slovakia, Czech Republic), space was given performances of improvisation, intonation and overall musical emergency. The music sounded old and completely contemporary, current, emerging at the moment of the performance.
At the time of the restrictions imposed by the state regulation, given the pandemic situation, the festival was
realized as one of the few events of 2020 in full. Some of the original names, mainly from overseas, were represented by world-class European stars in the field of accordion and wind accordion.The Dobrš´s Recovery
Association (hereinafter referred to as the Association) is a voluntary civic association whose purpose are educative and cultural activities in relation to Dobrš as an exceptional village location. Association also raise funds for
the projects, expert opinions and related documentation for the reconstruction, operation, repair and maintenance of the
 castle and fortress area, the other cultural monuments and other buildings and spaces in the village
and its intravilan. The basic idea of operating and using this locality is to restore its social function and interconnection of its individual parts in order to create a space for coexistence of people of different interests, age, education and convictions, focusing on artistic activities, meeting, teaching, learning, sharing and alternative culture.
The Association has been expanding its operating range in terms of content and location for the fourth
year now. The Association’s activities are proven throughout years, yet they always bring something new
every time, annually attracting a wide array of famous artists, professional and amateur alike, in many
genres, and now they include a unique music festival whose specific focus (second to none even in the varied
offer of music festivals) draws an entirely new type of visitors, musicians and fans to Dobrš in South Bohemia.
The festival project seeks to revive those roots and restore the traditional rural cultural and social customs; as part
of the event, the former traditional pub surviving in its original guise is open and accessible, and as the former
cultural centre of the community, it regains its purpose while getting a new, contemporary and attractive content,
especially for the local citizens who sorely lack a venue for social events at present.The multi-spectrum activities
targeting the widest possible audience seek and form the new cultural identity of the rural environment reflecting
the needs of contemporary man in the 21st century in the European context.
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AKORDEON A FOUKACÍ HARMONIKA ROZEZNĚLY DOBRŠSKOU BRÁNU
Reportáž Michala Sýkory a Michala Kratochvíla | JazzPort.cz | srpen 2020
Čtvrtý ročník jedinečného, mezinárodního festivalu Dobršská brána přinesl do kouzelného
prostředí podšumavské vesničky Dobrš opět velmi pestrý a přitažlivý hudební program, i když
musel být díky zdravotním omezením několikrát upraven. Velké ocenění patří Ivo Kramlovi a Květě Čulejové, ne-únavným organizátorům festivalu, za odvahu, vytrvalost, pečlivost
a velmi zajímavou dramaturgii.
Celkem 34 umělců ze 6 zemí vystoupilo během dvou dnů na 4 podiích, většinu koncertů
přenášela živě Mall TV. Všechny sólisty a skupiny sjednocovalo letošní zaměření na harmoniku, kterou jsme si užili v nejrůznějších žánrech a kombinacích interpretů. Řada muzikantů
dostala v Dobrši první příležitost k vystoupení od březnového vyhlášení nouzového stavu,
proto hráli s mimořádnou chutí a nasazením.
Lokální bouřky obcházely Dobrš přímo zázračně, proto mohl proběhnout páteční program
bez deštníků.
M.K.: Již při prvním setkání s malebnou vesničkou Dobrší mi bylo jasné, že tady mi bude fajn.
Je to velký zázrak, že se festival vůbec uskutečnil a za to, že se tak vyvedl a proběhl důstojným
způsobem, je opravdu třeba vzdát hold orga-nizátorům.
Prvním vystupujícím festivalu byl v překrásně nasvětleném kostelíku Vojtech Szabó, slovenský sólový hráč na akordeon. Na svůj nový mistrovský nástroj značky PIGINI zahrál virtuózně
nejen vlastní skladby Song for Julie a Little 5/4 Samba, věnované své manželce a dceři, ale zejména velmi podařené, vlastní aranže známých skladeb např.Black Orfeus (Luiz Bonfá), La
Valse D´Amelie (Yann Tiersen), A Night in Tunisia (Dizzy Gillespie), Minuet a Badinerie
B minor (J.S. Bach) a další. Každá jeho interpretace byla jedinečná díky osobní improvizaci
v daném prostředí. Na závěr přišlo na řadu i tango nuevo Astora Piazolly v nádherné podobě
jeho slavných skladeb Oblivion a závěrečné Libertango.
Velmi působivý začátek v dojemném prostředí Kostela Zvěstování Panně Marii.
M.K.: Hned první koncert mi naznačil, že jsem se ocitl na správném místě ve s
právný čas. Vevnitř krásně zdobený kostelík je již sám o sobě velmi malebný, nicméně citlivé
nasvícení dodalo prostoru ještě větší kouzlo. Atmosféra očekávání a natěšení na kvalitní živou
hudbu přímo čišela ze vzduchu. Vojtech Szabó vystřihl parádní set plný improvizace
a nádherně tak odstartoval celý festival.
Charismatická zpěvačka a skladatelka Vesna Cáceres původem z Chorvatska uvedla následně
v dobršském kostelíku svůj ryze autorský projekt “Le bal des fleurs” (Bál květin). Za doprovodu Jany Bezpalcové – akordeon aJaroslava Friedla – kytara naladila Vesna Cáceres přeplněný
kostelík svými třemi dojemnými šansonovými písněmi Bleeding Heart, Lístek čaje, Crocus,
inspirovanými francouzskou tradicí valse musette, na následné baletní vystoupení třech
sličných tanečnic z Baletní školy Pirueta. Písně se střídaly s baletem, vše navíc povýšila video
projekce a výstava vlastních obrazů Markéty Laštuvkové. Bál květin nás provedl květinovou
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zahradou slunné Francie. Opravdu krásný estetický zážitek.
M.K.: Hudebně mě možná tento projekt tolik neoslovil, nicméně magické prostředí kostelu
i z tohoto vystoupení udělalo výjimečnou událost. Nevím, proč k baletním vsuvkám hrála
vždy pouze jen reprodukovaná hudba, nicméně i tak se jednalo o podmanivý vizuální zážitek,
když se v prostoru ladně pohybovaly baletky.
Na otevřené scéně dobršského zámku pod tmavošedou oblohou hrozící intenzivní bouřkou
spustila mezinárodní kapel-a Marešová Yasinski RAZAM (tzn. bělorusky „dohromady,
společně“) nečekaně intenzivní odvaz slovanské worldmusic. Velmi energická zpěvačka Iva
Marešová rozpálila tempo bez okolků, ještě živelnější běloruský akordeonista Aliaksandr
Yasinski jí sekundoval s nezměrným elánem. Energie se hrnula z podia za doprovodu Ilii
Chernoklinova – viola, Michaela Vašíčka – kytary a Radka Doležala – bicí. Závěrečná strhující skladba Harpieještě více nadchla početné publikum, které příliš neuklidnil zasloužený
přídavek Všude, úplně první společná píseň zpěvačky a akordeonisty.
Skvělá předehra před pátečním avantgardním finále z Finska.
M.K.: Pořádná změna energie nás čekala při přesunu na hlavní stage u zámku. Svou energickou show tam rozjela Iva Marešová, nespoutaná diva s úžasným hlasem, energií a charismatem, které by jí mohli kdejací světoví frontmani závidět. Místy až rockový nářez publikum
rozpumpoval. Jelikož je Aliaksandr Yasinskipůvodem z Běloruska, nemohl nevzpomenout
události, které v jeho zemi právě probíhají a vyjádřil podporu svému lidu. Nadchnula mě
kolektivní improvizace kapely s geniálními sóly všech členů a až skoro metalové vyvrcholení
koncertu. Tohle byla pořádně intenzivní show a RAZAM budu určitě i nadále sledovat.
Poslední páteční vystoupení u zámku mělo dokonalou kulisu: totálně zatažená, skoro černá
obloha, blesky vpovzdálí nad lesem. Na temném podiu rozehrál finský akordeonista Kimmo Pohjonen za doprovodu svých dvou šikovných dcer Inky Pohjonen – kytara, elektronika
a Saany Pohjonen – bicí svůj avantgardní projekt Sensitive Skin. Poklidný úvod rychle přešel
do akordeonové bouře povýšené nejrůznějšími elektronickými efekty. Extrémně energická
a vysoce působivá hudba Kimma Pohjonena spojující folk, jazz, rock, metal a avantgardu
zasáhla silně všechny nadšené diváky. Přidaly se i zvuky Kronos Quarteta, který hraje na
původním CD Sensitive Skin. Působivá světla na scéně, kvatro zvukové efekty podtrhly vynikající vrchol páteční Dobršské brány!
Sobotní program festivalu zahájila už dopoledne vernisáž výstavy NA VĚCNOST čtyř
výtvarníků Marie Blabo-lilové (1948), Evy Červené (1987), Jonáše Czesané-ho (1972)
a Vladimíra Vély (1980) v Galerii CO CO v zámku v Dobrši. Jejich rozdílné přístupy nacházejí
společný průsečík – ve věcnosti. Psáno bez háčku, ve smyslu předmětnosti. Zobrazovaná
témata se u všech odvíjejí od setkání s obyčejnou věcí, předmětem. Odtud se odvíjí tvůrčí proces svým způsobem existenciálního uvažování, vedoucí k obrazu. Společenství těchto čtyřech
autorů tak zaklenulo oblouk mezi společnou věcností a věčností.
První sobotní koncert nazvaný Akordeon napříč žánry – od baroka po modernu odehrálo v kouzelném, dobršském kostelíku Check Accordion Trio, trojice mladých českých
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akordeonistů, studujících na Národní hudební akademii v Dánsku. Markéta Laštovičková,
Marie Čejnová a Michal Karban zvládli skvělým způsobem souhru tří akordeonů ve
velmi pestrém programu obsahujícím jak vlastní skladby (např. Simply Happy od Markéty
Laštovičkové), tak zejména známé skladby J.S. Bacha, A. Vivaldiho, E. Kriega. Velmi zajímavé
aranžmá vytvořilo Check Accordion Trio pro Gotickou Suitu (Léon Boëllmann), skvost francouzské varhanní tvorby 19. století. Závěrečné Libertango (Astor Piazolla) podtrhlo výborný
začátek sobotního festivalového programu.
M.K.: Prostředí kostelíku opět zapůsobilo magicky a nádherná klasická i moderní hudba se
nesla prostorem. Věřím, že pokud se tito mladíci zaměří na vlastní tvorbu, bude na scéně
o další zajímavé uskupení navíc. Uvádění některých skladeb bylo poněkud úsměvné, ale to
je spíše otázkou vkusu, hudebně opravdu nebylo co vytknout a je vidět, že zvládnou zahrát
prakticky cokoliv.
Zajímavé zpestření festivalu připravila u Kaple sv. Jana a Pavla svým sólovým programem Eliška Sýkorová, písničkářkas pianem a harmonikou. Výhradně vlastní písně o cestách do
daleka i do sebe, o světle i stínu, o loučení i nacházení s nápaditými texty rozezpívala za polojasné oblohy. České texty vystřídaly francouzské, oblaka zešedla a spustila první velké kapky.
Zesilující déšť neodehnaly ani její písně inspirované Norskem ani zpívané tamilsky o Indii.
Nakonec vzala Eliška Sýkorová na pomoc ukulele, ale ani to liják neovlivnilo.
Přes nepřízeň počasí to byl velmi příjemný recitál na energeticky silném místě u zvonice.
M.K.: Scéna u zvonice opravdu působila jako takové zpestření programu festivalu. Nejen oním
místem, ale také hudbou. Eliška Sýkorová byla velice sympatická a její texty mě velmi bavily.
Bohužel však (nebo možná bohudík, z důvodu přesunu nadcházejícího koncertu do hospody)
uprostřed jejího vystoupení začala intenzivní průtrž mračen a musel jsem utéci se schovat
pod střechu nedalekého domu, takže jsem si zbytek vystoupení užil jen z dálky.
Promoklí diváci se při sušení v hostinci U Dražných, společenském centru festivalu, dočkali
dokonalé organizační improvizace. Koncert hlavní hvězdy druhého dne festivalu byl
operativně přesunut od zámku pod střechu do Hospody u Dražných.
Daniel Mille, slavný francouzský akordeonista, rozehrál v útulném sále se svými čtyřmi
spoluhráči překrásnou sérií argentinského tanga Astora Piazolly, dojemnou pastvu pro uši.
Tři výborně sehraní violoncellisté Grégoire Korniluk, Paul Colomb a Michèle Pierre a známy
jazzový basista Diego Imbert nejen doprovázeli, ale často v dialogu komunikovali s Danielem
Mille. Pomalé, velmi procítěné pasáže mezi nostalgií a smyslností přecházely do dynamického
forte plného vášně a zpět, divoké vlny se opakovaně vzedmuly z poklidné hladiny. Ze třech
violoncellistů vynikal svojí líbeznou hrou zejména Grégoire Korniluk. Závěrečné, slavné
Libertango dorazilo všechny dojaté diváky.
Dokonalý hudební, ryze akustický zážitek, jasný vrchol celého festivalu!
M.K.: Je neuvěřitelné, jak rychle se dá při troše snahy zaimprovizovat a přesunout koncert
hlavní hvězdy dnešního dne do jiného prostoru. Jelikož se celý koncert streamoval, bylo nutné
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zajistit osvětlení a také ozvučení pro televizi. To se vše podařilo během rekordně krátké doby
a z hospody U Dražných se stala nová scéna festivalu, doufám, že ne naposledy, protože toto
místo rozhodně má nepopiratelný genius loci. I umělci vycítili, že se jedná o speciální moment. Publikum jim doslova zobalo z ruky a nadšeně aplaudovalo každé vydařené interpretaci Piazollových skladeb. Geniální, procítěný, hluboký, nadšený, pohlcující a hloubavý. Tak
bych charakterizoval tento koncert.
Nechal jsem se unášet na vlně euforie a Dobršská brána pro mě daným koncertem vyvrcholila.
Moderní jazzový Ondřej Zámečník Quintet obohatil u zámku pestrou festivalovou paletu
o moderní jazz s akordeonem. V sestavě Ondřej Zámečník – akordeon, Marek Kotača – alt
saxofon, Vít Beneš – elektrická kytara, Vladimir Micenko – kontrabas, Adam Sikora – bicí
zaujal kvintet zajímavými vlastními skladbami Oceánie,Pivní tác, V botě mám hada, Offside, které vycházejí z jazzu, obohacené o prvky world music. Nezvyklé nástrojové obsazení
využil kvintet k neobvyklým improvizacím a konverzacím.
Podařené předposlední číslo festivalového programu.
M.K.: Musím uznat, že mě mladíci dokázali zaujmout a potěšili mě ryze autorskou tvorbou.
Dočkali jsme se kvalitních instrumentálních výkonů a zajímavých sól od všech zúčastněných.
Přídavek v podobě free jazzové kompozice byl na mě poněkud více abstraktní, než bych uvítal,
ale i tak se mi koncert líbil a bavil mě.
Poslední koncert festivalu pod olověným nebem u zámku přineslo další žánrovou změnu.
Francouzská kapelaCharles Pasi Quintet rozehrála svoje pop-rockové písně poněkud
komerčním stylem. Charles Pasi, mladý zpěvák, s podporou spoluhráčů Joseph
Champagnon – kytara, Lucien Favreau – klávesy, Sébastien Levanneur – baskytara, John
Grandcamp – bicí zaujal zejména tanečně nadanou část obecenstva.
M.K.: Ke koncertu Charlese Pasiho nemám příliš co dodat, snad jen to, že mi do dramaturgie festivalu vůbec nezapadl a popravdě mě tato jednodušší a poněkud prvoplánová muzika
mnoho nebavila. Byl jsem zmlsaný předchozími hudebními zážitky, takže za mě tento koncert byl poněkud navíc. Jak jsem však pozoroval publikum, mnoho návštěvníků můj názor
nesdílelo, a i tento koncert si užili.
Dobršská brána 2020 byla opět mimořádně podařená. Malebné místo, zámek, magický
kostelík a kaple, historická hospoda, vysoce přátelská až rodinná atmosféra, velmi pestrá
paleta špičkových koncertů, zkrátka to byl nezapomenutelný hudební weekend.M.K.: Jsem
přímo nadšen, že jsem tento nádherný festival (i díky Michalovi) objevil a budu se sem s radostí a chutí vracet i v budoucnu.
Všechna čest!
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Vybrané 4 koncerty (Vojtech Szabó, Vesna Cáceres, Danilel Mille Quintet, Charles Passi Quintet) byly v době
pandemických opatření státu streamovány formou on-line prostřednictvím Mall.TV v rámci projektu
„Kultura žije“
Z festivalu vznikly dokumentární sestřihy několika koncertů a filmový dokument, které jsou ke shlédnutí
festivalovém vysílacím kanálu na Youtube.
Tradiční doprovodný program festivalu zahrnoval i vernisáže čtyř českých výtvarných umělců v galerii CoCo,
kteří se prezentovali pod společným názvem Na Vecnost a byli to jmenovitě grafička a malířka Marie
Blabolilová, Eva Červená (grafička a malířka), Jonáš Czesaný (malba) a Vladimír Véla (malba).

VOJTECH SZABÓ

/Slovensko/

Sólový hráč na akordeon Vojtech Szabó patří k evropské
interpretační špičce. Ačkoliv se věnuje převážně jazzové,
francouzské a argentinské hudbě, progresivním stylem
a hrou na elektrický akordeon oslovuje i popové a rockové
publikum. Vedle koncertování se stará o mladé akordeonisty a pořádá výchovné koncerty.
Program představuje akordeon jako sólový nástroj. Navazuje na debutové album „VojtechSzabó: Play Accordion“, které bylo vydané v roce 2018. Repertoár koncertu
Vojtěcha Szabó zahrnuje virtuózní skladby od tradičního
argentinského tanga až po tango nuevo Astora
Piazzolli, francouzské valse mussette, filmovou hudbu,
vlastní skladby, jazz / swing a skladby Richarda Galliana.
Vojtech Szabó, akordeon
VESNA CÁCERES /Česká republika/
Vesna Cáceres je česká hudební skladatelka, zpěvačka a akordeonistka.
Narodila se v Chorvatsku v česko-slovinské rodině. Od roku 1990 žije v Praze.
Vystudovala akordeon v Chorvatsku. V roce 1990 přišla studovat muzikologii na Karlovu univerzitu do Prahy.
Kromě muzikologie vystudovala zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka, zpívala ve vokálním sextetu Prestissimo s
jazzovým Big Bandem Radia Praha, v roce 1993 reprezentovala Českou republiku ve světovém sboru World Youth
Choir.
V roce 1996 založila společně s mexickým kytaristou Pablem Ortizem skupinu Anima Band. S Animou vystu-
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povala v klubech, na koncertech a festivalech v České
republice i v zahraničí, s repertoárem, který zahrnoval
originální úpravy brazilské, latinskoamerické a také
vlastní skladby. Čtyři roky moderovala česko-španělský
program Contacto Latino na Radiu 1.
Od konce devadesátých let rozšířila svůj repertoár o
jazzové standardy a vlastní jazzové skladby. S repertoárem „swing & bossa“ vystupuje v jazzových klubech
v České republice i v zahraničí. Od roku 2004 zahájila sólovou kariéru v žánru šansonu s písničkami k
textům francouzských a českých básníků, stejně jako
vlastními skladbami, doprovázejíc se na akordeon.
Od roku 2000 se podílí na různých divadelních projektech, píše a hraje hudbu pro divadelní představení.
Na festivalu představí autorským projektem “Le bal des fleurs” (bál květin) a vybranými šansonovými písněmi
z divadelní tvorby. Balet “Le bal des fleurs” jesou kompozice inspirováné francouzskou tradici valse musette
a barevný zvuk akordeónových rejstříků propojí hudbu, tanec a výtvarné umění.
Vesna Cáceres, akordeon, zpěv
Jana Bezpalcová, druhý akordeon
Jaroslav Friedl, kytara
Baletní škola Pirueta, taneční choreografie
Markéta Laštůvková, obrazy a video
MAREŠOVÁ YASINSKI / RAZAM /Česká republika, Bělorusko/
Worldmusic se silnými slovanskými kořeny, ve které se potkávají hudebníci z Čech, Běloruska a Ruska.
Původně působili jako trio Marešová Yasinski Vašíček a v této sestavě vydali v roce 2016 úspěšné album „Kéž
bouře by přišla“. Později začali spolupracovat s ruským violistou Iliou Chernoklinovem a bubeníkem Radkem
Doležalem. Jejich autorské písně jsou postaveny především na zvuku akordeonu fenomenálního běloruského
akordeonisty Aliaksandra Yasinského a výrazném projevu zpěvačky Ivy Marešové.
Marešová a Yasinski vystupují v současnosti jednak jako samostatné duo, ale mnohem častěji je můžete vidět
a slyšet i s dalšími výše jmenovanými hudebníky. Nově začali právě pro seskupení, ve kterém se potkávají i s dalšími
muzikanty, používat název RAZAM, což v běloruštině znamená dohromady, společně. Jejich koncerty tak získávají na pestrosti, neboť veškerý svůj repertoár mají zaranžovaný pro různá nástrojová obsazení. Texty písní jsou
převážně české, ale používají i běloruštinu, nebo makedonštinu.
Marešová Yasinski RAZAM momentálně pracují ve studiu na dalším autorském albu. Kromě toho, že se všichni
jmenovaní věnují své vlastní společné tvorbě, spolupracují též s dalšími známými hudebními osobnostmi napříč
všemi žánry a kulturami. Jejich živé koncerty patří k velkým hudebním zážitkům, které se diváků dotýkají svou
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syrovostí, autenticitou a v neposlední řadě i výborným zvukem zvukaře Petra Janečka. Aliaksandr Yasinski
zaranžoval též program pro Marešová Yasinski RAZAM a symfonický orchestr. Ukázky z jejich živých vystoupení
a oficiální videoklipy můžete shlédnout v následujících odkazech.
Aliaksandr Yasinski vystudoval konzervatoř v Minsku a poté Pražskou konzervatoř. Žije a pracuje v České republice. Hraje na knoflíkový akordeon (bajan) s mezinárodním úspěchem. Vystupuje sólově i jako účastník různých
projektů nejen v Evropě.
V 2007 se účastnil mezinárodním festivalu Yesou Expo v Yeosu v Jižní Koreji. Hrál sólově se Státním komorním
orchestrem Běloruska, komorním orchestrem Gradus Ad Parnasum Běloruské státní akademie hudby, s orchestrem lidových nástrojů běloruské Academy of Music Talihavay, s komorní filharmonií v Praze, filharmonií v Hradci Králové či Státním komorním orchestrem v Žilině.
Kromě širokého repertoáru hudby pro bajan (klasické,
jazzové, argentinského tanga, francouzského šansonu)
je také autorem a interpretem vlastních písní. Byl
účastníkem bělorusko-švédského souboru volné improvizace Morph, se kterým koncertoval v Bělorusku a
Švédsku. Spolupracuje s mnoha českými hudebníky, např.
zpěvačkou Radkou Fišarovou, Ivou Marešovou a skupinami Jelen či Gare. Je rovněž zakládajícím členem mezinárodního projektu Shum Davar, hrajícího fúzi lidových
písní a míchajícího tak hudební prvky klezmeru, romské, východoslovanské, balkánské a kavkazské hudby. Je
autorem hudby pro dokumentární cyklus Země géniů a
filmů První světová válka v produkci filmové společnosti
New Wave Production.
Iva Marešová je česká zpěvačka, herečka a textařka. Působí ve svém mezinárodním autorském projektu „Marešová
Yasinski RAZAM“ s běloruským akordeonistou Aliaksandrem Yasinskim, kytaristou Michaelem Vašíčkem, ruským
violistou Iljou Chernoklinovem a bubeníkem Radkem Doležalem. Zpívá ve skupině Precedens. V minulosti byla
frontmankou skupiny Deset očí (zpěv, kytara), se kterou v roce 2002 vydala album. Poté založila skupinu 999,
s níž 28. října 2008 pokřtila album Na křídlech koní. Dne 17. ledna 2009 získala se svou kapelou 999 hudební cenu
Tais©Award 2009 v kategorii Band of the Year. Album Kéž bouře by přišla vydala 24. října 2016 s akordeonistou
Aliaksandrem Yasinskim a kytaristou Michaelem Vašíčkem.
Projekt „Marešová Yasinski Vašíček“ založila v roce 2014. Po
čtyřech letech se trio rozrostlo o violistu Ilju Chernoklinova,
bubeníka Radka Doležala a změnilo název na „Marešová
Yasinski RAZAM“. V roce 2016 se stala zpěvačkou
skupiny Precedens Martina Němce, dále hostovala se skupinami Blue Effect Radima Hladíka nebo Čechomor. Spolupracovala s Michalem Pavlíčkem, Jiřím Škorpíkem, Oskarem
Petrem či kytaristou Davida Bowieho Gerrym Leonardem.
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Na scéně Divadla Ta Fantastika účinkovala
titulních rolích Pavlíčkových muzikálů Excalibur jako Ginnevra a Obraz Doriana Graye postavou Dorianovy matky,
Ještěrky a Operní divy, dále pak jako
Markéta v Dámě s kaméliemi. Účinkovala
také v muzikálu Václava Bárty a Jiřího
Pokorného Němcová!. Působila v divadle Hybernia, kde ztvárnila titulní role
v muzikálech Lucrezia Borgia (Lucrezia)
autorů Petra Maláska, Libora Vaculíka
a Václava Kopty, Antoinetta – královna
Francie (Antoinetta) od Jiřího Škorpíka,
Jiřího Hubače a Pavla Vrby, Romeo a Julie (Chůva) Gérarda Presgurvica a Jana Fischera a do konce roku 2019 účinkovala též v muzikálu Mefisto (Laurécie Bosetti) Daniela Bartáka, Zdeňka Zelenky a Borise Pralovszkého. V divadle JK Tyla v Plzni hrála v představení Freddie the king of Queen (Slečna KDO)
Petra Maláska a Libora Vaculíka. Od ledna 2017 představuje hlavní roli v muzikálu Ondřeje Soukupa a Gabriely
OsvaldovéJohanka z Arku (Johanka z Arku)
v divadle Kalich. Do konce roku 2019 účinkovala též jako královna Anna v divadle Broadway v představení Muž
se železnou maskou.
Muzikálovou scénu se v roce 2019 rozhodla opustit, vyjma role Johanky z Arku v divadle Kalich, a věnuje se
vlastním projektům v oblasti hudby a performance. V koncertním projektu The Greatest Show v divadle Hybernia
vystupuje s písní Never enough a rovněž se v něm zhostila pěveckého nastudování jako členka tvůrčího týmu.
Iva Marešová, zpěv
Aliaksandr Yasinski, akordeon
Michael Vašíček, kytary, basa
Ilia Chernoklinov, viola, klavír
Radek Doležal, bicí, perkuse, klavír
Petr Janeček, zvuk
KIMMO POHJONEN / SKIN /Finsko /
Finský hudebník Kimmo Pohjonen je živým důkazem, že slova „harmonika“ a „nespoutaná“ patří do stejné věty.
Může se to zdát oxymorónem, zejména ve Spojených státech, kterým se možná tento nástroj jeví jen jako
prokletí jejich pohodového dětství, ale Pohjonen nám připomíná bohatou lidovou historii nástroje, a co je
důležitější, inovační potenciál. Za tímto účelem vybavil svůj akordeon jako hudební nástroj par excellence, takový, který hovoří stejně plynule elektrickými i akustickými jazyky. Sensitive Skin, nahrané v domácím studiu, je
vyvrcholením mnoha pramenů, které procházejí jeho předchozím albem. Od klasické hudby po pop, od jazzu po
filmové partitury, pro každého posluchače je něco, do čeho se může zakousnout.
Použití elektronických efektů, které mimo jiné Kimmo řídí pomocí harmoniky, kterou pro ně vytvořil, se sta-
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lo nedílnou součástí jeho kompozic. Pro své album
“Sensitive Skin” vytvořil plán: Jeho písně by měly
znít harmoničtěji a klidněji - hudba pro uvolněné
nedělní ráno, které odstraní všechny starosti. Po jeho
boku stáli hudebníci jako Kronos Quartet a jeho dvě
dcery. Festivalové publikum potěší v živé realizaci se
svými dcerami Inkou a Saanou Pohjonen.
Přestože jsou na jevišti „pouze“ tři muzikanti, můžete
se těšit na úchvatné bohatství zvuku - protože díky
akordeonům a dalším elektronickým zařízením může
Kimmo Pohjonen Skin používat také zvuky Kronos
Quartet & Co.
Kimmo Pohjonen, akordeon, elektronika, hlas
Inka Pohjonen, kytara, elektronika, vokály
Saana Pohjonen, bicí, vokály
CHECK ACCORDION TRIO /Česká republika/
Hlavním cílem Markéty Laštovičkové, Marie Čejnové a Michala Karbana je ukázat akordeon ve všech možných
polohách a hudebních žánrech. Zaměřují se především na klasickou hudbu, ale v repertoáru nalezneme i moderní
akordeonovou literaturu, balkánskou hudbu, argentinská tanga či minimalistické skladby. Toto trio vzniklo v roce
2017 a již za tak krátkou dobu si vydobylo uznání jak v rámci široké, tak i odborné veřejnosti v České republice
i v Dánsku, především díky velmi rozmanitému repertoáru.
Markéta Laštovičková je v akoreonovém světě velmi známou osobou, nejen jako vynikající hráčka ale v poslední
době stále častěji její jméno figuruje jako autorka mnoha skladeb nejen pro akordeon. Pro Check Accordion Trio
složila skladbu ‚Simply happy‘ (=Prostě šťastní).
Je laureátkou mnoha národních a mezinárodních
soutěží – Rusko, Portugalsko, Chorvatsko, Itálie…
a zatím jejím největším úspěchem byl sólový recitál
v rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 2018.
S pomocí kolegů z tria Markéta vydala svoji prvotní
publikaci s názvem ‚Simply happy.‘ Obsahuje skladby
v různých obtížnostních kategorií od skladbiček pro
malé akordeonisty až po koncertní skladby pro starší
žáky.
Co Markéta říká o hraní v triu?
“Hraní v triu mi přináší velký odpočinek od dnešního
velmi uspěchaného světa. Je to čas, který můžu strávit
společně s lidmi, které mám ráda.”
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Marie Čejnová má dvě vášně, tou první je hudba a druhou cestování a pokud se jí obě věci podaří skloubit,
vznikne z toho například hraní pro děti v Indii.
Je laureátkou mnoho soutěží jak národních, tak mezinárodních – USA, Korea, Německo… a za vzornou reprezentaci města Plzně byla oceněna cenou Plzeňský Orfeus a v rámci této ceny si zahrála s Plzeňskou filharmonií výběr
z Trojanových Pohádek.
Proč Marie ráda hraje s triem?
“Díky hraní v našem triu jsem se naučila spoustu hudebních dovedností. Stal se ze mě týmový hráč, který nekope
pouze za sebe, ale také za kamarády, kteří mě podporují, motivují a já jsem ráda, že je mám.”
Michal Karban je především spjat se značkou akordeonů Pigini, pro které je v České republice výhradním distributorem. Zahrál si například v talentové soutěži Česko Slovensko má talent či na soutěži v americkém Seattlu,
odkud spolu s Marií přivezli ne jedno první místo.
Co Michalovi přináší hraní v triu?
“Hraní v Check akordeon Triu pro mě znamená sdílení. Sdílení radosti, hudby, koncertů s přáteli, se kterými je mi
dobře. Naše Trio mi přináší možnost hrát netradiční hudbu pro publikum a ukazovat tak velké možnosti akordeonu.”
Markéta Laštovičková, akordeon
Marie Čejnová, akordeon
Michal Karban, akordeon
ELIŠKA SÝKOROVÁ /Česká republika/
Poetická písničkářka s klavírem a akordeonem. Milovnice cizích, ba i exotických jazyků (vystudovala francouzštinu a indologii). Texty písní spřádá
nejčastěji v mateřštině, avšak...
Písně o cestách do daleka i do sebe.
Část mých písní vzniká na cestách, kde je čas
a příhodné klima pro vnímání nových námětů
a podnětů. Poznávání cizí krajiny a lidí láká ke zpracování nových zkušeností. A pro mě byla vždycky
nejpřímější cestou k zrcadlení toho, co zažívám, právě
píseň. Ať už je to pobrukování písniček, co jsem někde
slyšela, nebo těch, co si sama napíšu.
Když mě právě neinspiruje dálka, protože jsem doma v běhu všedních dní, vyplouvají na povrch témata odehrávající se uvnitř. Často si broukám a většinou o tom ani nevím. Ozvučuju si přítomnost – tak by se dala popsat kratochvíle, která se mě drží už od dětství. A když se mi povede soustředit pozornost a dát procesu potřebný čas,
někdy vznikne i píseň. Pokud ta zachycená nálada osloví i někoho dalšího, je to pro mě velká radost.
Eliška vystupuje nejčastěji sólově na menších klubových scénách. Pravidelně se objevuje také na festivalech
(Boskovice, Cool V Plotě - multižánrový festival jednoho umělce v Písku, Festival osamělých písničkářů). V roce
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2018 vystoupila na Přehlídce písničkářských osobností v klubu Kaštan v Praze, pořádané kolektivem hudebníků a
hudebních publicistů (Jan Burian, Petr Linhart, Petr Váša, Anna Mašátová, Antonín Kocábek). V létě 2017 se vydala spolu s písničkářem Janem Řepkou na desetidenní Slovenskou cyklotúru, kdy si oba muzikanti vezli přímo na
kole všechno své vybavení a cestou ze Štrby do Košic odehráli celkem pět koncertů. Jízdu zakončili vystoupením
na festivalu Igrici na ulici v Košicích.
Vydala alba Vlaštovky (2013) a Stínohra (2018).
Kromě autorské tvorby zpívá i francouzský šanson s triem Chouette [šuet] a působí v komorním sboru Subito..
Eliška Sýkorová, akordeon, zpěv

DANIEL MILLE QUINTET /Francie, Švýcarsko/
Po devíti albech, mnoha oceněních, prestižní spolupráci, Daniel
Mille poprvé věnuje kompletní opus jinému skladateli a to Astorovi
Piazzollovi.
Astor Piazzolla překračuje hranice argentinského tanga, aby nám
předal významné a nadčasové dílo. Daniel Mille nás nutí znovuobjevit celou lidskost této hudby, a to jak odborně tak i populárně,
v instrumentaci a aranžmá Samuela Strouka se mísí smyslnost
strun dlouholetého doprovodného violoncellista Grégoire
Korniluka s violoncellisty Paulem Kolumbem a Michèlem Pierrem
a slavným jazzovým baskytaristou Diegem Imbertem.
Na rozdíl od planetární skladby pro trubku Libertango popularizované Grace Jones, dílo je převážně půltónové, beztížné, s atmosférickým rozpoložením. Daniel Mille upřednostňuje malátné milongy před rychlostí tanga. Jejich album «Cierra tus ojos» (hudba
Sony) je k dispozici po celém světě
Akordeonista Daniel Mille, narozený v Grenoblu v roce 1958, jde cestou, která ho přivedla z Národní
konzervatoře na Ecole Normale de Musique. Hudebník, otevřený všem trendům, doprovází umělce z různých
žánrů, jako je Barbara, Jacques Higelin, Maurane nebo Salif Keïta, Lokua Kanza, Richard Bona nebo Nina
Hagen. V roce 1993 získalo jeho první album Sur Les Quais ocenění Django d’or za nejlepší první jazzové
album. Daniel Mille začal být okamžitě uznáván jako vedoucí sólista, a to díky následujícím albům: Les Heures Tranquilles z roku 1995 a Le Funambule z roku 1999. Ve stejném roce složil hudbu a hrál ve hře La Valse
des adieux od Louise Aragona. V návaznosti nadlaší spolupráci s divadlem (Apollinaire v roce 2004) vydal
alba Entre Chien et Loup (2001) a Après La Pluie (2005) u Universal Music Jazz.
V roce 2006 získal Daniel Mille ocenění Victoire du jazz za nejlepšího instrumentalistu a v roce 2009 získal
jeho opus L’Attente nejlepší ohlasy. Daniel Mille v roce 2011 spolupracoval s Jean-Louisem Trintignantem
a violoncellistou Grégoireem Kornilukem na albu Vian Desnos Prévert, složené z básní na hudbu. Opravdový
hudební badatel Daniel Mille v roce 2014 spolupracoval s Dorsafou Hamdani na albu Barbary – Fairouz,
které vzdává hold těmto dvěma skvělým ženským hlasům z různých kultur. Ve věku 17 let objevil „Years of
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Solitude“, album Picassa argentinské hudby Astora Piazzolli a s elegancí vystoupoval spolu s mistrem barytonu Gerryho Mulligana. O mnoho desetiletí později Daniel Mille konečně zasvětil opus Astorovi Piazzolovi
„Cierra tus Ojos“ - (zavřete oči) - se speciálním výběrem nástrojů, akordeonem, třemi violoncelly a kontrabasem. Díky aranžmá Samuela Strouka vzdává Daniel Mille skvělý hold lyricismu a skladbám Astora Piazzolly.
Violoncellista Grégoire Korniluk se narodil v Douai ve Francii v roce 1981. Hudební studia začal ve věku 5 let
s klavírem a první lekce violoncella začal navštěvovat ve věku 7 let
na Národní konzervatoř Douai. V roce 1997 nastoupil Grégoire Korniluk na Pařížskou konzervatoř National
de Musique do třídy Philippa Mullera na čtyřleté stipendium; v roce 2001 získal 1. cenu ve hře na violoncello
a komorní hudbě (smyčcové kvarteto).
Od roku 1993 vyhrál a získal ocenění
v několika národních a mezinárodních
violoncellových soutěží, jako jsou Wattrelos v letech 1993 a 1996, Macon v roce
1998, Perpignan v roce 1999, Varsovia v
roce 2001, Záhřeb v roce 2002. Zúčastnil
se také mnoha mistrovských kurzů se
slavnými violoncellisty, jako je
Alexander Boyarski. v Londýně Peter
Whispelwey v Bruselu, Natalia
Chakovskaya a Xavier Gagnepain
v Paříži, Norman Fisher a Timothy Eddy
v Bostonu a New Yorku, Arto Noras
a Raphael Sommer v Prades. Kariéra
Grégoire Korniluk ho přivedl k angažmá
jako sólista ve Francii, Belgii, České republice, Polsku a USA a pozvání na festivaly komorní hudby jako Cobham (UK),
South Hadley (USA), Cordes sur ciel (Francie),… Souběžně se svoji kariérou pravidelně hrál s pařížským
operním orchestrem, Orchester National de France, ředitelem Orchester National de Bordeaux. V roce 2003
byl vybrán dirigentem Christophem Von Dohnanyim, který ho pozval, aby se stal šéfem Symfonického orchestru NDR v Hamburku. Vášeň pro moderní hudbu G. Korniluka přivedla k vývoji a studiu nového přístupu
k akustickým i elektrickým violoncellům a hudební kompozici.
V roce 2002 ho finská violoncellová skupina Apocalyptica pozvala na hostování na jejich albu« Reflections».
Byl také pozván k vystoupení s osobnostmi jakými byli Marianne Faithfull (pro kterou hrál a složil 22 krátkých sólových skladeb), herci Jean-Louis Trintignant a Anouk Grinberg, akordeonista Daniel Mille, houslista
Sarah Nemtanu,… Grégoire Korniluk se pravidelně účastní nahrávek zvukových stop filmů jako sólista a
aranžér se skladateli, jako např. Armand Amar a Ibrahim Maalouf (Human, Home, první výkřik, několik
filmů na pobřeží Costa Gavras,…).
Violoncellistka Michèle Pierre, která získala ocenění od Conservatoire National Supérieur de Paris, sklízí
úspěchy s celou řadou projektů a upřednostňuje malé skupiny před velkými. Její první album, vydané v roce
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2018 s kytaristou Armenem Doneyanem bylo kritiky vřele přijato. V roce 2012 založila s kytaristou Armenem
Doneyanem Duo Solea. Oba získali několik prvních cen a veřejných cen v soutěžích komorní hudby (Fnapec,
Bellan, Rabastens). Vystupují na mnoha festivalech a rozhlasových přenosech (Génération France Musique,
Classic Club on France Musique).
Společně organizují a podporují umělecké směřování festivalu La Semaine Classique du Lavoir v Lavoir
Moderne Parisien, v krásném divadle v Paříži, v duchu přátelství a otevřenosti vůči jiným hudebním stylům.
Michèle je součástí lyrické tvůrčí společnosti Miroirs Etendus, tři roky a vystupovala v několika projektech,
počínaje současnou operou až po revize již existujícího repertoáru ve Francii (opery Rouen a Lille, Imperial
Theatre of Compiègne), v Německu (Berghaim) Berlín) a v Irsku. Hrála v několika velkých souborech: jako
sólová hráčka na violoncello v Orchestra des Lauréats tři roky, v Dissonancích, v Orchestru Davida Grimaal
bez dirigenta a je součástí François Salque Orchester de violoncelles. Eklektická violoncellistka, Michèle se
ráda ponoří do velmi odlišných vesmírů. Vystudovala jazz v jazzové škole Jupo v Le Havru v Normandii. Je
součástí několika světových hudebních skupin jazzu a improvizace, zejména argentinského tangového tria
Roberta Roman Trio, projektu Odyssey vedeného Fredem Pallem a Le Sacre du Tympan, skupiny, která
vyhrála v roce 2019 „skupinu roku“ na udílení cen Victoire du Jazz.
Projekt Duo Brady, jehož základ byl položen v roce 2011 violoncellistou Paulem Colombem, kombinuje improvizaci a osobní skladby inspirované hudbou z Indie, Orientu a Dálného severu. Michele také komponuje
pro violoncello: v poslední době vytvořila hudbu dvou divadelních děl: „L’Ame offerte“ Joëla Zaffarana“ pro
violoncello a elektroniku a „Encore combien d’étoiles“? pro dvě violoncella s Paulem Colombem.
Za posledních několik let patří kontrabasista
Diego Imbert mezi nejžádanější francouzské
hráče na basu. Díky mnoha koncertům, které
za posledních dvacet let uskutečnil, získal
hluboké porozumění jevištního výkonu. Tento
všestranný přehrávač na basu hraje se stejnou
lehkostí rozmanité styly, jako je cikánský jazz
a jazz moderní, ale také v latinská hudba, pop
nebo dokonce klasická a soudobá hudba. Jeho
rozmanité hudební zkušenosti mu umožnily
rozvíjet svůj vlastní hlas integrací a syntetizací
všech těchto vlivů. Od roku 1998 do roku 2016
hrál s „Cikánským projektem“ Bireli Lagrene a
nyní pravidelně hraje s Andreem Ceccarellim,
Philipem Catherine, Enricem Pieranunzim
a Sylvainem Beufem. Navíc je možné ho slyšet hrát s hudebníky, jako jsou: Archie Shepp, Alex Tassel, Antonio
Farao, Sara Lazarus, Jean-Michel Pilc, Franck Agulhon, Flavio Boltro, Pierre de Bethmann, Guillaume de
Chassy, Aldo Romano, Rosario Giuliani, Franck Avitabile, Stephane Huchard, Alain Jean-Marie, Sylvain Luc,
Michael Felberbaum, Olivier Ker Ourio, Baptiste Trotignon, Elisabeth Kontomanou ...
Vede své vlastní kvarteto od roku 2008 (s Davidem El-Malek-Saxem, Alexem Tassel-Fluegelhornem a Franckem Agulhon-Drumsem), nahrál tři CD s touto vynikající kapelou „A l’ombre du saule pleureur“ (2009),
« Next Move »(2011) a« Colors »(2015). Hudební orientace, se kterou tato skupina experimentovala od roku
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2008 při mnoha koncertech, vedla Diego Imberta k napsání nového repertoáru, ve kterém interakce, reaktivita a melodie jsou středem kolektivního diskurzu. Na Diegovu skladatelskou činnost má hlavní vliv Wayne
Shorter a Dave Holland. Minulý rok vydal CD„Tribute to Charlie Haden“, ve kterém vystupují Enrico Pieranunzi a Andre Ceccarelli, kteří byli nominováni na cenu Jazz Awards (Victoires du Jazz 2018). Vede také duet
s kytaristou Michelem Perezem a v roce 2013 vydali své první CD s názvem „Double Entente“. A co víc, napsal
klasický současný koncert pro kontrabas, klarinet a smyčcové kvarteto.
Je členem několika uskupení, jako je Daniel Mille Quintet« Pocta Astorovi Piazzollovi Cierrovi Ojosovi », 7
000 mil s André Ceccarellim, David Linx a Pierre-Alain Goualch, Trio Anny Duros s Adrien Moignard,
Enrico Pieranunzi Trio, Hono Winterstein a mnoho
dalších. Vyučuje jazz, vyučuje na Konzervatoři Troyes,
Institutu hudební akademie (MAI) v Nancy a v Centru
hudebních didierů Lockwood (CMDL). Pro posledně
jmenované vedl kurzy, workshopy, semináře, mistrovské
kurzy a letní výcvikové kurzy.
Paul Colomb absolvoval HEMU v Lausanne ve třídě Franqois Salque, je francouzským violoncellistou z Guérande.
Vyučoval na konzervatoři Saint-Nazaire a Nantes, ve
třídách Cécile Grizard a Franqois Girarda.
Poté bral konzultace u Garyho Hoffmana, Christopha
Henkela nebo Franze Elmersona. Jeho láskat ke komorní
hudbě ho přivedla k lekcím Tria Wanderer a Fine Arts
Quartet.
Elektrický violoncellista, Paul praktikuje improvizaci a moderní hudbu od útlého věku. Je tedy zcela přirozené,
že vytvořil« Hybrid, Improvizaci pro cello and elektroniku»na rádiu Espace 2 jako součást své hudební interpretace v roce 2013. Tento projekt byl představen na mnoha festivalech (Rencontres Franco-American, Music
Festival in La Baule, festival Off Evian ...) a v roce 2019 vyhrál veřejnou cenu Musca Icart-Sessions France
Musique. Vydání CD je naplánováno na rok 2020.
Paul se účastní mnoha projektů na různých vesmírech: klasická a současná hudba, jazz, pop, improvizace,
mladé publikum ... Vystupuje spolu s akordeonistou Danielem Milleem, se kterým nahrává CD Cierra Tus
Ojos, věnovaný Astoru Piazzollovi a doprovází herce Jean-Louis Trintignanta, s nímž nahrává CD
Trintignant / Mille / Piazzolla, hlavní cenu Akademie Charlese Crosa 2019. Hraje v Triu Elles of Sandra
Nkake. Pravidelně se účastní orchestru Franqois Salque Cello Orchestra, je členem show Driiing! Hélěne
Bohy a New, The improvized Musical. Doprovází loutnistu Hussama Aliwata. Paul tvoří s violoncellistou
Michelem Pierrem Bradym Duo, věnované klasickému repertoáru a improvizaci. Paul vystupoval v Indii, na
Kubě, v Kolumbii, Jordánsku, Singapuru, Dubaji, Alžírsku, Maďarsku, Kanadě ...
Paul se pravidelně vyučuje. Haute École de Lausanne ho požádal o lekce na Bangalore School of Music
v Indii, nabízí improvizační workshopy pro smyčcové instrumentalisty a pracuje s různými publikem v rámci
workshopů Pocket Concerts.
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ONDŘEJ ZÁMEČNÍK QUINTET /Česká republika/
Kapela Ondřej Zámečník Quintet se poprvé veřejně
představila v roce 2018 v brněnském divadle Barka.
Od té doby vystoupila na několika koncertech v ČR
zahraničí. Hledá různé přístupy k jazzové hudbě a
díky neobvyklé instrumentální kombinaci má vlastní
osobitý zvuk, který nabízí širokou škálu možností. Autorské kompozice kapely jsou energické, nástrojově
rozmanité, někdy až naivně melancholické a založené
na nejpřirozenějším jazzovém myšlení. Jedná se zde o
moderní pohled na soudobou improvizovanou hudbu
(mainstream) v docela netradičním instrumentálním
uskupení: akordeon, saxofon, kytara, kontrabas, bicí.
Členové kapely čerpají ze svých bohatých studijních zkušeností jak z České republiky a Slovenska, tak i ze zahraničí
(studijní pobyty v Polsku, Švédsku, Anglii, Itálii, USA, Portugalsku).
Ondřej Zámečník, akordeon
Adam Sikora, bicí
Vít Beneš, elektrická kytara
Vladimir Micenko, kontrabas
Marek Kotača, alt saxofon
CHARLES PASI QUINTET /Francie/
Po absolvování úspěšného turné po celé Francii v roce 2018 přijíždí Charles Pasi na festival Dobršská brána.
První tóny jeho hudby zazní z klavíru. Zdá se, jakoby přicházely z konkrétního místa, z ulice s přeplněnými či
opuštěnými chodníky, se stíny a osamělými stromy. Charles Pasi se v mysli těmi ulicemi toulá, přes špinavý asfalt
i tvrdý beton. “From The City” je první skladba nejnovějšího alba “Bricks”, jemné směsice sladkosti a melancholie. Zpěvák a harmonikář, inspirovaný americkou hudbou, nás uvádí do zvláštního vesmíru. Čerpá své tóny
z různých stylů a mísí soul, blues, jazz a dokonce i pop. Evokuje
radost i smutek svého každodenního života s vizí světa stejně tak
krásného jako zrádného.
Album zní a rezonuje citlivostí a bezkonkurenční originalitou. Ve
skutečnosti, pokud o tom člověk přemýšlí, Charles Pasi nenahrál
desku, ne, on jen pokračuje v psaní svého deníku. Aniž je zahleděn
sám do sebe, vyjadřuje intimitu světa, který nikdy nekončí. Senzitivní, emocionální, bytostně jasnozřivý, s vlastnostmi, na které
by někdy sám rád zapomněl, Charles Pasi má v složitém a problémovém světě vzácný dar: pohled bez odsuzování. Křehkou poezii, která vypráví o světě zároveň krásném i děsivém, nesmírném
i nicotném, minulém i budoucím, krásném i zavrženíhodném.
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To vše je album „Bricks“. A Vy můžete album BRICKS objevit na scéně festivalu Dobršská brána.
Charles Pasi je nová hvězda, mladý zpěvák a hráč na foukací harmoniku francouzsko-italského původu. Studoval
hudbu v Římě a Paříži. Později doprovázel při turné zpěvačku Carlu Bruin. V roce 2007 si zahrál „muže s harmonikou“ ve filmu Herečky. Roku 2006 vydal své první EP nazvané Mainly Blue. Na jeho albu „Uncaged“ (2009) se
podílel legendární americký saxofonista Archie Shepp. V roce 2013 byl také členem turné Niela Younga v Evropě
a v Číně. V posledních letech je vyhledávaným interpretem na předních evropských i světových scénách.
Joseph Champagnon je francouzský skladatel, kytarista a zpěvák, ovlivněný soulem, blues a pop
music ze 60. a 70. let. Od roku 2005 vystupuje na
francouzských pódiích a po celém světě. Joseph
Champagnon spolupracoval s mnoha umělci, jako
je Charles Pasi, se kterými nahrál několik alb a od
roku 2011 ho doprovází na prestižních festivalech,
jako je Montreux Jazz Festival, Festival de Juan les
Pins, Jazz v Marciaci. Společně zahajovali koncerty
mezinárodně uznávaných umělců (Neil Young, Santana, Lenny Kravitz). Slovenská veřejnost je mohla
vidět na Bratislavských jazzových dnech v roce 2018.
Joseph doprovázel trumpetistu a zpěváka Boneyho
Fieldes od roku 2015 a mimo jiné se podílel na složení
jeho nejnovějšího alba Bump City (2019).
Sébastien Levanneur je kontrabasista, skladatel, hudební aranžér, skladatel, frontman. Na basu začal hrát ve svých14
letech. Hraje mnoho rozličných žánrech, jeho hudební vkus tíhne k jazzu, funku a soulové hudby. Sébastiana nejvíce hudebně ovlivnili James Jamerson, Jaco Pastorius, Bootsy Collins, Paul Chambers. Po ukončení hudební
konzervatoře a pařížské hudební univerzity získal Sébastien národní diplom pro výuku hudby na konzervatořích.
Je učitelem hudby již 6 let, vyučuje basu, hudební teorii a hudební soubory. Sébastien díky hudbě hodně cestuje.
V USA byl více než 10krát, zejména v Detroitu. Tam se setkal a hrál si s hudebními legendami jako Dennis Coffey, Martha Reeves, Amp Fiddler, Karriem Riggins. Byl také v New Yorku, kde si vybudoval silné přátelské vazby
se členy kapely Snarky Puppy. A několikrát odešel do Dallasu, aby si zahrál a pracoval s hudebníky jako Shaun
Martin, RC Williams, Funky Knuckles.
Sébastien vede svůj vlastní projekt, 8-ti jazzovou / funkovou kapelu s názvem The Big Hustle. Jejich první album
vyšlo letos.
V současné době je Sébastien kontrabasistou a zpěvákem francouzského
zpěváka Charlese Pasiho, se kterým provedl více než sto koncertů ve
Francii, Německu, Belgii, Švýcarsku, Itálii
a Číně. Sébastien je také basovou alternací za rappera Beat Assailant.
Pravidelně pořádá také jam session v Caveau des oubliettes. Sébastien
hrál s japonským hráčem na shamisen jménem Keisho Ohno. Sébastien
s ním hrál několikrát ve Francii, Lucembursku
a na turné v Japonsku. Nedávno se připojil k triu Dominiquea Fillona. S
tímto triem odehrál několik koncertů ve Francii a v Tokiu.

účinkující 2020
Lucien Favreau je francouzský klavírista, klávesista. Vyrůstal v hudebním prostředí. Jeho otec, profesionální kytarista, který hrál a nahrával s některými velkými jmény francouzské hudby (Georges Brassens, Maxime Le Forestier, Yves Duteil, Georges Moustaki,… ) a jeho matka byla producentkou a fotografkou. Na klavír začal hrát ve 4
letech. Ve věku 18 let se rozhodl věnovat hudbě na plný úvazek a přestěhoval se do Paříže, kde studoval na Atlaské
hudební škole a poté na pařížské konzervatoři.
Mnohá setkání a přirozená
zvědavost ho přivedly ke zkoušení a
hraní mnoha stylů hudby, jako jsou
Blues a RnB, Rock, Pop, Folk, Soul,
Funk, Hip Hop, tradiční hudba a
mnoho dalších.
Pracoval mimo jiné s: Jessie Lee
and the Alchymists, Elliott Murphy,
Kandy Guira, Joël Favreau, Navii,
Chilla, Arnaud Rebotini, Charles
Pasi, Barbara Pravi, Antoine Elie,
Un été 44, Madame Monsieur, 26 $
in my hand, Luidji, Oihaneko Zuhainetan, La Petite Ecurie, Céo…
V roce 2017 přeměnil staré vlakové nádraží na francouzském venkově na rezidenční nahrávací studio RailRoad
Studio a začal tam skládat, produkovat a nahrávat hudbu.
Jon Grandcamp vyrůstal v uměleckém prostředí, obklopen starými záznamy jeho otce a malbami jeho matky.
Velmi brzy se jeho pozornost obrátila ke světu rytmu a bicích. Ve svých devíti letech absolvoval Jon své první hodiny bicích s Denisem Dionnem.
Osvojení si důkladných dovedností ve hře na bicích nástroje trvlo Denisovi Dionnemu sedm let tvrdé práce. Když
bylo Jonovi 16 let , rozhodl se ukončit školní docházku a věnovat se hudbě na plný úvazek. Jeho vrozená zvědavost
ho vedla k vyzkoušení různých stylů tradiční hudby, jako jsou afro-kubánská hudba, západní a středoafrická
hudba, flamenco a hudba z arabského světa, které do značné míry ovlivnili jeho výběr povolání a jeho aktuální
projekty.
V roce 2001, po 3 vzrušujících a ambiciózních měsících strávených v Kalifornii v Los Angeles, opustil Jon své
rodné město Štrasburk a přesunul se do Paříže, kde načerpal mnoho nových zkušeností. Od té doby spolupracuje
s širokým spektrem umělců, například: Charles Pasi, Oumou sangaré, Manu Dibango, Eric Serra, Ana Tijoux, Sinclair, Emma Lamadji, Bireli Lagrène, Sandra n Kaké, Omar Pene, Ayo, Melissa Laveaux, Aziz Sahmaoui, Etienne
M’Bappé, Defunkt, Hadrien Feraud, Zap mama , Cheick Tidiane Seck, Fatoumata Diawara, Carla Bruni, Obrysy,
Juan Rozof, Blick Bassy, Guimba Kouyaté, Rivière Noire, Hervé Samb, Woz Kaly, Julian Perretta, Munir Hosn,
Pierce faccini, Jannick Top, Magma, Martin Laumond, Sly Johnson , Guillaume Perret, Amayo (Antibalas), Černí
kovbojové, Afrorockerz, Lynley Marthe, Ousmane Danedjo, Guillaume Farley, Eric Lelann, Amar Sundy, Madjo,
Rido Bayonne, Ben l’oncle soul, Specta, Lisa Doby…
a mnoho dalších.
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Jeho setkání s Emmou Lamadji v roce 2009 bylo začátkem jejich spolupráce, která nachází inspiraci v africké
hudbě, v soulu a ve funku: zrodil se projekt Ourim Toumim.
Jon jako dokonalý rytmik a skladatel, vytrvale pracuje na různých zvukových materiálech od blues po rock a
od groove s africkými kořeny po world music. Jon se svým velkým talentem přináší kreativní směs ze života
věnovaného hudbě, která svědčí o jeho vzácné, instinktivní a okouzlující subjektivitě otevírající brány univerzality.
Charles Pasi, zpěv, foukací harmonika
Joseph Champagnon, kytara,
Sébastien Levanneur. baskytara
Lucien Favreau, klávesy
John Grandcamp, bicí
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v českých médiích

Vybrané 4 koncerty (Vojtech Szabó, Vesna Cáceres, Danilel Mille Quintet, Charles Passi Quintet) byly
v době pandemických opatření státu streamovány formou on-line prostřednictvím Mall.TV v rámci
projektu „Kultura žije“
Z festivalu vznikly dokumentární sestřihy několika koncertů a filmový dokument, které jsou ke shlédnutí
festivalovém vysílacím kanálu na Youtube.
Tradiční doprovodný program festivalu zahrnoval i vernisáže čtyř českých výtvarných umělců v galerii
CoCo, kteří se prezentovali pod společným názvem Na Vecnost a byli to jmenovitě grafička a malířka Marie
Blabolilová, Eva Červená (grafička a malířka), Jonáš Czesaný (malba) a Vladimír Véla (malba).

Reportáže Michala Sýkory pro Jazzport.cz
https://jazzport.cz/2020/08/21/skin-kimma-pohjonena-ovladl-patecni-dobrsskou-branu/
https://jazzport.cz/2020/08/21/daniel-mille-quintet-pastva-pro-usi-na-sobotni-dobrsske-brane/
Reportáž Jana Starého pro hudební časopis Fullmoon
https://www.fullmoonzine.cz/dobrsska-brana-2020-panubohu-pod-okny
Reportáž Šimona Macka pro hudební časopis Fullmoon
https://www.fullmoonzine.cz/dobrsska-brana-14-15-8-2020-dobrs
Rozhovor s pořadateli pro časopis Fullmoon
https://www.fullmoonzine.cz/poradatelska-ivo-kraml-kveta-culejova-dobrsska-brana
Reportáž Tony Ozuny pro Jazzineurope.com
https://jazzineurope.mfmmedia.nl/2020/07/jazz-the-accordion-at-the-dobrsska-brana-international-musicfestival-2020/
Reportáž pro webový portál Časopis harmonie
https://www.casopisharmonie.cz/tag/iva-maresova.html
Rozhovor s pořadateli Daniela Vojtíška s pořadateli pro Český rozhlas Jazz
https://jazz.rozhlas.cz/viru-navzdory-dobrsska-brana-zacili-na-akordeon-v-jazzu-8269275
https://jazz.rozhlas.cz/jazzove-novinky-rozhovor-s-dramaturgy-festivalu-dobrsska-brana-8262897
Rozhovor Milana Tesaře s pořadateli pro Rádio Proglas
https://hudba.proglas.cz/noklasik/world-music/jak-se-vam-libi-pozvanka-na-dobrsskou-branu-2020/

program 2020

pátek 14. srpna
kostel _Vojtech Szabó /SKV/
kostel _Vesna Cáceres /CZE/
Marešová Yasinki RAZAM /CZE, BLR/
Kimmo Pohjonen SKiN /FIN/

sobota 15. srpna
Check Accordion Trio /CZE/
zvonice _ Eliška Sýkorová /CZE/
Daniel Mille Quintet /FRA, CHE/
Ondřej Zámečník Quintet Trio /NOR/
Charles Pasi Quintet /FRA, CHE/

sponzoři 2020

Festival se koná pod záštitou
pana Karla Schwarzenberga

kontakty

Pořadatel:
Sdružení pro obnovu Dobrše
Dobrš č.p.1
384 73 Stachy
Tel.. +420 241433563
e-mail: info@dobrs.cz
IČO: 63293269
Registrace: Spolkový rejstřík, vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl L, vložka 2132
Č.ú: Česká spořitelna, a.s., 100341339/0800
Kontaktní e-mail: info@dobrsskabrana-fest.cz
Manažer pro smluvní agendu a služby:
Ivo Kraml
e-mail: info@dobrsskabrana-fest.cz
tel: +420 777 641 164
Tisková mluvčí:
Květa Čulejová
e-mail: info@dobrsskabrana-fest.cz
tel: +420 608 534 961

www.dobrsskabrana-fest.cz

