





T i s k o v á    z p r á v a     J A Z Z F E S T   2 0 0 8 – XXV. M e z i n á r o d n í   j a z z o-
 v ý  f e s t i v a l   v K a r l o v ý ch   V a r e ch 



XXV.mezinárodní jazzový festival  JAZZFEST  se letos uskuteční v termínu  6.-12.10. 2008 na nejrůznějších místech Karlových Varů.
Od pondělka do středy bude hlavním sídlem  festivalového dění Čajovna Univerzal,ve které postupně vystoupí : POINTS- mainstreamový kvartet, zpěvačka Ridina AHMED(mj. vystupovala letos v Praze s legendárním Bobym McFerrinem) a známé karlovarské seskupení JAZZ KVé Ivana Pelce.
Ve čtvrtek 9.10. se program posouvá do Baroko caffé& music club (dříve Rotes Berlin), kde vystoupí bigband F dur ze Zlína a S.O.I.L. – v současné době stále populárnější kapela hrající ve stylu nu-jazz, složená z vynikajících jazzových muzikantů v čele s charismatickou zpěvačkou Zuzanou Kopáčovou.
Páteční večer patří hvězdám a tentokrát nejen hudebním, ale i z trochu jiné oblasti. Cenu Gustava Broma, kterou tradičně na festivalu uděluje Český rozhlas Brno, letos obdrží spisovatel, publicista a hudební znalec Lubomír Dorůžka. Nikdo neudělal pro propagaci a osvětu jazzu v Čechách více než  právě on a my máme z jeho ocenění upřímnou radost.
Hlavní hvězda festivalu Frank GAMBALE NATURAL HIGH bude vyvrcholením pátečního večera. V 90. letech hrál s kapelou Chick Corea Electric Band, v Karlových Varech se představí s basistou Alainem Caronem a pianistou Otmaro Ruizem v akustickém provedení své hudby.Můžeme se těšit na virtuózní provedení, kompozice,aranže, dokonalou improvizaci.
Ovšem milovníci všech těchto jazzových lahůdek si přijdou na své i v sobotu.Ondřej Pivec Organic dokazuje, že mladí muzikanti z okruhu Konzervatoře J.Ježka dosahují stejně vysoké úrovně jako jejich zahraniční kolegové.Pivec to dokládá i tím, že si jako spoluhráče vybral  skvělé zahraniční jazzmany, amerického saxofonistu Joela Frahma a kanadského kytaristu Jakea Langleyho. Máme velkou radost z toho, že se letos mezi tím nejlepším, co vybíráme na festival, objevuje řada českých skupin, které v ničem nezaostávají za zahraniční konkurencí.
To platí i o Bigbandu Sv Blažeje, který je výsledkem spojení Kryštofa Marka ( dirigent,pianista, skladatel,aranger) a Jana Hasenörla, vynikajícího interpreta vážné hudby, moderního jazzu, improvizátora a manažera.
Mezi zajímavé české kapely patří  také Infinite Quintet, kteří rovněž patří mezi hudebníky světové úrovně. Ti hrají v pátek ještě před F. Gambalem.
Pokud vás ještě neunaví sobotní hlavní program,můžete pokračovat v kině Panasonic kolem půlnoci, kde rozjíždí jamsession exotická kapela Ibulon.
Letošní jazzový týden končí až v neděli 12.10. v 15 hodin v Galerii umění, kde proběhne světová premiéra svity „Karlovy Vary“ amerického autora a hudebníka Douga Hammonda. Autor považuje K.Vary za svůj druhý domov a skladbu zkomponoval k 650. výročí města.
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