
POLIČKA JAZZ FESTIVAL 2020  (24. ročník) 
 

středa 15. 4. 2020, velký sál Tylova domu, 19:00 
JAN HASENÖHRL & THE LOOP JAZZ ORCHESTRA: MILES & GIL (CZ) 
Vít Pospíšil – dirigent, Jan Hasenöhrl – sólo trubka 

Pětadvacetičlenný big band, složený z předních jazzových muzikantů a obohacený hráči Českého 
národního symfonického orchestru, zahraje výběr ze skladeb natočených na přelomu padesátých a 
šedesátých let geniálními hudebníky, trumpetistou Milesem Davisem a klavíristou Gilem Evansem. 
Společná touha po novém zvuku bigbandu je tehdy přivedla k hledání nových témat, která ztvárnili 
na čtyřech společných albech: Miles Ahead (1957), Porgy a Bess (1959), Sketches of Spain (1960) a 
Quiet Nights (1964). 
vstupné: 160 Kč (předprodej 130 Kč), studenti 50 Kč 

 

pátek 17. 4. 2020, velký sál Tylova domu, 19:30 
MARTA TÖPFEROVÁ TRIO (CZ/ARG/CHL) 

http://www.martatopferova.com 
Marta Töpferová – zpěv, cuatro, perkuse, Alejandro Soto Lacoste (Chile) – kytary, klavír, akordeon, 
Gabo Naas (Argentina) – kytara, charango, perkuse 

Česká zpěvačka, kytaristka a skladatelka prolíná ve své tvorbě vliv latinskoamerických písní i naší 
lidové hudby, především moravského folklóru. Její vztah k jihoamerické hudbě formoval především 
kontakt s hispánskou komunitou v USA, kde od roku 1987 žila. Zde také získala své hudební 
vzdělání i četné zkušenosti ze spolupráce s řadou významných muzikantů místní scény. 
Po návratu do Prahy v roce 2012 založila hudební projekt Milokraj, koncertuje po celé Evropě i 
v zámoří. Dodnes Marta Töpferová vydala devět alb obsahujících převážně její vlastní tvorbu. 
Na koncertě, kde zazní latinskoamerické písně i autorská hudba, vystoupí s dvěma jihoamerickými 
muzikanty. 
 
FRANTIŠEK UHLÍŘ SEPTET (CZ/UK) 

http://www.fut.zde.cz 
František Uhlíř – bass, František Tomšíček – trumpeta, Přemek Tomšíček – pozoun, Andy Schofield 
– alt sax, Suzanne Higgins – tenor sax, Standa Macha – piano, Marek Urbánek – drums 

Jazzový kontrabasista František Uhlíř je nepřehlédnutelnou osobností naší jazzové scény více než 
čtyři desítky let. Spolupracoval s legendárními uskupeními a hudebníky (Viklický, Deczi, Stivín, 
Růžička, Koubková, Lipa), působil jako člen řady mezinárodních jazzových projektů. V roce 1987 
založil vlastní kapelu František Uhlíř Team, která s obměnami vystupuje dodnes. Do Poličky přijíždí 
se šesticí zkušených muzikantů, mezi kterými jsou i tenorsaxofonistka Suzanne Higgins a 
altsaxofonista Andy Schofield, britští hudebníci trvale působící v Praze. 
 

JUWANA JENKINS BLUES BAND (USA/CZ) 

https://www.juwanajenkins.com 
Juwana Jenkins – zpěv, Charlie Slavík – foukací harmonika, Jakub Zomer – klávesy, Jiří Maršíček – 
kytara, Adam Nohavica – baskytara, Tomáš Vokurka – bicí 

Energický zpěv rodačky z americké Filadelfie v doprovodu kapely složené ze zkušených hráčů naší 
blues-jazzové scény naplňuje koncertní sály autentickým zvukem tradičního amerického blues i 
hudbou s prvky swingu, soulu a gospelu. 
Repertoár je tvořen jak původními skladbami, tak i výběrem ze skladeb bluesových legend. Někteří 
kritici označují Juwanu jako „královnu blues“ a její živá vystoupení jim dávají za pravdu. 
 
vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), stání 210 Kč (předprodej 170 Kč) 
  

http://www.martatopferova.com/
http://www.fut.zde.cz/
https://www.juwanajenkins.com/


sobota 18. 4. 2020, velký sál Tylova domu, 19:30 
ZEURÍTIA: TEMPERA (CZ/IT) 

http://www.zeuritia.com  http://www.liborsmoldas.com 

Zeurítia (Vendula Šmoldasová) – zpěv, Libor Šmoldas – kytara, Francesco Petreni – perkuse 

Zeurítia je vyhledávaná jazzová a bossanovová zpěvačka spolupracující s mnoha muzikanty naší 

jazzové scény, v první řadě však se svým manželem kytaristou, skladatelem a pedagogem Liborem 

Šmoldasem. Ten je kritiky hodnocen jako jeden z nejlepších jazzových muzikantů současné scény. 

Pro hudební projekt TEMPERA přizvali ke spolupráci charizmatického bubeníka a perkusistu z Itálie 

Francesca Petreniho. Trio přináší intimní, ale přece expresivní hudbu plnou latinsko-amerických 

rytmů. 

 

MIKE PARKER QUARTET (USA/PL) 

http://www.mptheory.com/ 

Mike Parker – kontrabas, kompozice, Dominik Wania – klavír, Slawek Pezda – tenor saxofon, 

Damian Niewinski – bicí 

Newyorský basista a skladatel Mike Parker má za sebou celou řadu významných hudebních projektů 

v USA i Evropě. Dlouhodobě spolupracuje s mladými jazzovými hudebníky v Polsku, které přizval i 

do svého nového projektu META. Právě s tímto projektem se v Poličce představí. 

Parkerova hudba byla kritiky označena za „geniální syntézu všech hudebních žánrů“ a jeho 

kompozice čerpají z tak rozsáhlých vlivů, jakými jsou Charles Mingus, Radiohead, Maurice Ravel, 

Led Zeppelin, John Coltrane či David Bowie. 

 

J. J. JAZZMEN & BARBORA VÁGNEROVÁ (CZ) 

https://jazzmen.hyperlink.cz  https://www.barbora–vagnerova.com 

Barbora Vágnerová – zpěv, Jiří Masáček – kornet,  Josef Pospíšil – trombon, zpěv, Zdeněk Kalhous 

– piano, Jan Greifoner – basa, Miloš Kejř – bicí 

J. J. Jazzmen působí na hudební scéně již 25 let jako přední interpret tradičního jazzu a 

neworleanského dixielandu. Kapela spolupracovala s mnoha zahraničními osobnostmi, má za sebou 

řadu úspěšných vystoupení na tuzemských i zahraničních festivalech včetně legendárního New 

Orleans Jazz & Heritage Festival. Od roku 2018 spolupracuje s jazzovou zpěvačkou Barborou 

Vágnerovou, se kterou přijíždí i do Poličky na závěrečný koncert festivalu. 

 

vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), stání 210 Kč (předprodej 170 Kč) 

 

 

VÝSTAVA: Grafická JAM SESSION Jiřího Slívy 

Uznávaný autor, věnující se kreslenému humoru, litografii, knižní ilustraci i poezii, představí svůj 

osobitý pohled na hudební svět. 

Tylův dům 17. 4. – 24. 5. 2020 

 

 

předprodej: Informační centrum Polička, tel. 461 724 326 

on-line rezervace: http://www.tyluvdum.cz/ 

další informace a kontakty: http://www.jazz.policka.org/  http://www.tyluvdum.cz/ 
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