
Zveme na další akce:

8. 5. 2018
Festival vína VOC Znojmo

HUDEBNÍ FESTIVAL ZNOJMO 2018
12.–29. 7. 2018

sledujte www.hudbaznojmo.cz, www.facebook.com/hudbaznojmo

Informace o vstupenkách:
tel.: +420 774 443 238, e-mail: vstupenky@hudbaznojmo.cz

Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum Znojmo, Obroková 10,  

tel.: +420 515 222 552

Vstupenky na vybrané koncerty můžete zakoupit v sítích
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Jazzfest Znojmo, zapsaný spolek 
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice

WWW.JAZZFESTZNOJMO.CZ 

Festival se koná pod záštitou
Pavla Štohla – senátora Parlamentu České republiky 

Tomáše Soukala – radního Jihomoravského kraje pro kulturu 
Jana Blahy – místostarosty města Znojma

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI FESTIVALU

REKL AMNÍ PARTNEŘI

WWW.JAZZFESTZNOJMO.CZ 

WINE GOES TO JAZZ

19.–30. 1. 2018



pátek 19. 1.
18.00 Jazzový večer v klubech: Kummer & Hanák

Šarmantní jazzové legendy Vincenc Kummer (kontrabas)  
a Miroslav Hanák (piano) umějí svým  
programem jazzových evergreenů  
zaujmout posluchače napříč generacemi.
> Hotel LAHOFER 
> v předprodeji 130 Kč / na místě 150 Kč 

19.00 Jazzový večer v klubech: Jazzy Talking
I na malém městě se dá hrát velký jazz. Mladé uskupení ze 
Znojma ve složení Michal Smrčka (piano), Pavel Novotný 
(saxofon), Květoslav Jagoš (basa), Jonáš Lobpreis  
(bicí), Nikol Kratochvílová a Gizela Burská (zpěv).
> VŠ klub Harvart
> v předprodeji 130 Kč / na místě 150 Kč 

19.30  Novoroční koncert Stadtmusik Hollabrunn
Tradiční novoroční koncert hollabrunnských muzikantů. Jako 
host vystoupí světoznámý tenorista Oliver Ringelhahn.  
Výtěžek koncertu bude věnován dvojjazyčné mateřské škole 
„Školka bez hranic“.
> Městské divadlo Znojmo

20.00 Jazzový večer v klubech: GIN IN JAM
Progresivní mladá funk & soul kapela s vlastní tvorbou ve složení 
Magdalena Řehořová (zpěv), Karel Mužátko (trubka), Nela 
Dusová (alt a tenor saxofon), Jakub Žídek (klávesy, syntetizér, 
trombón), Jan Bára (kytara), Jan Šabinský  
(baskytara), Petr Blahut (bicí).
> sklepení U císaře Zikmunda
> v předprodeji 130 Kč / na místě 150 Kč 

21.00 Jazzový večer v klubech: Szabó & Turcerová & Fiala
Trio mladých talentovaných muzikantů představí vlastní 
kompozice i osobité aranže jazzových standardů. Složení: Štefan 
Szabó (kytara), Michaela Turcerová (alt saxofon)  
a Ján Fiala (bicí nástroje).
> sklepení Penzionu Austis, Václavské nám.
> v předprodeji 130 Kč / na místě 150 Kč 

22.00 Jazzový večer v klubech: Peter Palaj Quartet
Členové mladé kapely, kteří sbírají ocenění na světových 
soutěžích, patří k nadějím jazzové scény. V repertoáru
mají skladby bebopu, modálního jazzu, jazzové standardy, 
ale i vlastní kompozice. Složení: Peter Palaj (kytara), Martin 
Konvička (klavír), Peter Korman (kontrabas), Adam Sikora (bicí).
> Na Věčnosti
> v předprodeji 130 Kč / na místě 150 Kč

sobota 20. 1.
9.00–12.00 Mrznoucí jazz

Tradiční jazzové zahřátí u hrnku se svařákem. Jazzová sestava 
s kapelníkem a trumpetistou Ladislavem Kouckým přijíždí  
do Znojma v novém obsazení: Eliška Vostrý (bicí)  
a Radim Linhart (piano/basa).
> Obroková ulice
> vstup volný 

10.00 Kopání písku pro Vídeň 
7. ročník zimních Otevřených sklepů s recesistickým  
zápolením družstev dobrovolníků v kopání písku
> Nový Šaldorf – Šaldorfské sklepy (www.saldorfske-sklepy.cz)
> vstup volný

19.30 Swingová tančírna
Oblíbený taneční večer s brněnskou swingovou formací Django 
Jet vás naladí na opravdový taneční swing – francouzský gypsy 
jazz 30. a 40. let a také české, francouzské i americké swingové 
vypalovačky proložené temperamentními instrumentálkami.
> Nový Šaldorf – Obecní sál
> v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

neděle 21. 1.
19.00 Bigbandové gala s Petrem Lipou

Patrona festivalu a fenomenálního jazzmana  
doprovodí znojemský Big Band ZUŠ Znojmo.  
Repertoár v podání netradičního uskupení  
nabídne světoznámé jazzové variace.
> Městské divadlo Znojmo
> v předprodeji 290 Kč / na místě 330 Kč 

Chodievam do Znojma pravidelne a veľmi sa 
na to teším. Pripravujem sa už na jeseň, lebo 
vždy chcem presvedčiť fanúšikov o tom, že 
prichádzam s niečím novým. Spievať s big 
bandom je pre každého speváka, ktorý sa 
pohybuje v oblasti jazzu a blues, vždy veľký 
sviatok. Bežne sa tieto príležitosti nenaskyt-
nú. Pre mňa je to tiež šanca zaspomínať si na 
moje obľúbené piesne, ktoré som už dávno 
nespieval. Na môj druhý koncert sa tiež veľmi teším, s Milanom Lasicom 
máme na konte za posledných 35 rokov viac ako 50 spoločných piesní. 
Koncert ponuka výber z toho najlepšieho a najúspešnejšieho. Stráviť chvíle 
v spoločnosti Milana Lasicu je mimoriadny zážitok. Prajem vám všetkým, 
aby bol celý JazzFest Znojmo jeden veľký nezabudnuteľný zážitok.
 Peter Lipa, patron festivalu

středa 24. 1.
19.00 Alexander Bone Quartet

Dvacetiletý fenomenální altsaxofonista, klavírista, skladatel, 
aranžér a producent v doprovodu vynikajících muzikantů Petra 
Beneše (piano), Petra Dvorského (kontrabas)  
a Marka Urbánka (bicí). Znojmo je jeho  
první zastávkou České republice. 
> PREMIUM hotel
> v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč 

pátek 26. 1.
19.00 Sisa Feher & Fehero Rocher

Jazz se slovenským lidovým nádechem. Multižánrová 
zpěvačka, skladatelka a jedna z nejnadějnějších tváří současné 
alternativní hudební scény se představí v doprovodu kvartetu 
Fehero Rocher – Antonín Dlapa (kytara, zpěv), Miloš Klápště 
(kontrabas, zpěv) a Oliver Lipenský (bicí).
> sklepení U císaře Zikmunda
> v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč 

sobota 27. 1.
20.00 Vilém Spilka Quartet

Uskupení mísí jazz a folk se špetkou experimentu. Saxofonistu 
Radka Zapadla, basistu Vlastimila Trlla, bubeníka Martina 
Kleibla i kytaristu Viléma Spilku spojuje záliba v improvizaci. 
> JazzClub Drosendorf / vstupenky – www.jazzclub-drosendorf.at

pondělí 29. 1.
19.00 Nigel Price Trio

Jeden z nejuznávanějších kytaristů Velké Británie Nigel Price 
v doprovodu Tarase Voloshchuka (UKR) –  
kontrabas a Tomáše Hobzka (CZ) – bicí. 
> sklepení U císaře Zikmunda
> v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč 

úterý 30. 1.
19.00 Peter Lipa & Milan Lasica – Podobnosť čisto náhodná

Tato sehraná dvojice přijíždí se zbrusu  
novým turné. Těšte se na skladby, které  
vznikly na texty Milana Lasici za 35 let  
jejich společné tvorby. 
> Městské divadlo Znojmo
>  v předprodeji  

přízemí 450 Kč / balkón 390 Kč,  
na místě přízemí 490 Kč / balkón 420 Kč 


