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Praga: Bollani apre il Bohemia Jazz Fest
Data: 10/07/2019

Maeci
Musiche e atmosfere partenopee eseguite da Stefano Bollani hanno inaugurato a Praga il Bohemia
Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est Europa. Il concerto “Napoli
Trip“ è stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto
Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
Bollani, pianista e compositore, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica interamente
dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l’esecuzione di
composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.
Alla serata hanno partecipato, su invito dell’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il
Ministro degli Esteri Tomas Petricek e il Ministro della Sanità Adam Vojtech.
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Bollani a Praga apre il Bohemia Jazz Fest
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Musiche e atmosfere partenopee eseguite da Stefano Bollani hanno
inaugurato a Praga il Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centroest Europa. (SEGUE) AU 2019-07-10 12:44 XCI61576_SXB_QBXB_CMS_RPSC
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Bollani a Praga apre il Bohemia Jazz Fest (2)
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il concerto 'Napoli Trip' è stato organizzato con la collaborazione
dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (SEGUE) AU 2019-07-10 12:44
XCI61576_SXB_QBXB_CMS_RPSC
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Bollani a Praga apre il Bohemia Jazz Fest (3)
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Bollani, pianista e compositore, accompagnato da Daniele Sepe al sax,
Nico Gori al clarinetto e Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session
jazzistica interamente dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con
l'esecuzione di composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.
Alla serata hanno partecipato, su invito dell'Ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio, il
Ministro degli Esteri Tomas Petricek e il Ministro della Sanità Adam Vojtech. AU 2019-07-10
12:44 XCI61576_SXB_QBXB_CMS_RPSC

Repubblica Ceca-Italia: concerto Bollani a Praga per inaugurazione Bohemia
Jazz Fest
Praga, 09 lug 13:20 - (Agenzia Nova) - Musiche e atmosfere partenopee protagoniste ieri a Praga
in una piazza della Città vecchia gremita di spettatori con Stefano Bollani e il suo Napoli Trip,
acclamati nella serata di apertura del Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival
jazzistici del centro-est Europa. Come riferisce una nota dell'Istituto italiano di cultura, il pianista e
compositore italiano, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e Bernardo
Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica interamente dedicata a
Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l’esecuzione di composizioni
originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano. Tra i numerosi ospiti
intervenuti su invito dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il ministro degli Esteri
Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech.
Il Bohemia Jazz Fest, ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge
dall’8 al 15 luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tabor e Brno. Il concerto "Napoli Trip" è
stato organizzato con la collaborazione dell’ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto italiano di
cultura e col sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: quartetto “Napoli Trip” di Stefano Bollani al Bohemia
Jazz Fest 2019
Praga, 01 lug 11:28 - (Agenzia Nova) - L’Istituto italiano di cultura di Praga è lieto di annunciare
la partecipazione al Bohemia Jazz Fest 2019 del pianista e compositore italiano Stefano Bollani col
suo quartetto “Napoli Trip” (Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e Bernardo Guerra alla
batteria) in programma lunedì 8 luglio alle ore 20.30 in Piazza della Città Vecchia. Come riferisce
un comunicato stampa dell'Istituto di cultura, il progetto consiste in composizioni originali di
Bollani ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano. Stefano Bollani esordisce
giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di Firenze si afferma nella musica
jazz. Fondamentale è la collaborazione con Enrico Rava, iniziata nel 1996 e mai interrotta, con cui
tiene centinaia di concerti ed incide 13 dischi. In ambito classico si esibisce come solista con
orchestre sinfoniche al fianco di direttori di fama mondiale. Collabora con il teatro scrivendo
musiche per spettacoli. Il Bohemia Jazz Fest, ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy
Linka, quest’anno si svolge dall‘8 al 15 luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tábor e Brno. Il
concerto del “Napoli Trip“ si tiene in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Praga e l‘Istituto
italiano di cultura e col sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Praga: Bollani apre il Bohemia Jazz Fest
Roma, 10 Luglio 2019 - 15:06
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
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Musiche e atmosfere partenopee eseguite da Stefano Bollani hanno inaugurato a Praga il Bohemia
Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est Europa. Il concerto “Napoli
Trip“ è stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto
Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
Bollani, pianista e compositore, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica interamente
dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l’esecuzione di
composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.
Alla serata hanno partecipato, su invito dell’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il
Ministro degli Esteri Tomas Petricek e il Ministro della Sanità Adam Vojtech.

LA REPUBBLICA, edizione Campania, di domenica 7 luglio 2019

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/07/07/la-curiosita--napoli-tripstefano-bollani-porta-a-praga-il-carosoneNapoli13.html

La curiosità " Napoli Trip": Stefano Bollani
porta a Praga il suo disco nato dall'amore per
Renato Carosone
Un ponte musicale tra Napoli e Praga. A instaurarlo ci pensa il camaleontico pianista toscano
Stefano Bollani, che domani alle 20,30 porta nella capitale ceca, in piazza della Città Vecchia, le
atmosfere del suo "Napoli Trip", il progetto discografico nato da un grande amore per il capoluogo
campano. Un amore che risale all'infanzia di Bollani, quando scoprì la musica di Renato Carosone:
una folgorante fonte d'ispirazione, «un genio che suonava il piano, scriveva brani, cantava e si
divertiva», ricorda l'artista. "Napoli Trip" non è, però, solo un tributo personale, ma un concerto di
varie anime, un ensemble che si avvale di altri tre talenti: Daniele Sepe al sax, Nico Gori al
clarinetto e Bernardo Guerra alla batteria. Il loro live di domani, inserito nel cartellone di "Bohemia
Jazz Fest", si svolge in collaborazione con l'Ambasciata e l'Istituto italiano di Cultura a Praga e col
sostegno del ministero degli Affari Esteri.
a. v.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/07/09/stefano-bollani-e-il-napolitrip-acclamati-al-bohemia-jazz-fest-2019/
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Stefano Bollani e il “Napoli Trip” acclamati al
Bohemia Jazz Fest 2019
9.7.2019 Svetozár Plesník Praga 9 luglio 2019
Musiche e atmosfere partenopee protagoniste ieri a Praga in una piazza della Città vecchia gremita
di spettatori con Stefano Bollani e il suo Napoli Trip, acclamati nella serata di apertura del Bohemia
Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est Europa.

•

•

Il pianista e compositore italiano, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistka interamente dedicata
a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz noc l’esecuzione di composizioni
originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano. Tra i numerosi ospiti
intervenuti su invito dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il ministro degli Esteri
Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech.

•

•

Stefano Bollani ha esordito giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di
Firenze si è affermato nella musica jazz. Fondamentale la collaborazione con Enrico Rava, iniziata
nel 1996 e mai interrotta, con cui ha tenuto centinaia di concerti. Nel corso della carriera ha
collaborato con musicisti quali Richard Galliano, Bill Frisell, Gato Barbieri, Sol Gabetta, Phil
Woods, Lee Konitz, Pat Metheny e Chick Corea e si è esibito su palchi come la Town Hall di New
York, il Barbican di Londra, la Scala di Milano e la Salle Pleyel di Parigi. Il Bohemia Jazz Fest,
ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge dall’8 al 15 luglio a
Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tabor e Brno. Il concerto “Napoli Trip“ è stato organizzato con
la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e col sostegno
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Alessio Di Giulio
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PRAGA | Stefano Bollani apre il Bohemia Jazz Fest 2019 con “Napoli
Trip“, musiche e atmosfere partenopee
Categoria: Le News Pubblicato: 10 Luglio 2019

Musiche e atmosfere partenopee eseguite da Stefano Bollani hanno inaugurato a Praga il
Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est Europa. Il
concerto “Napoli Trip“ è stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a
Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
(TurismoItaliaNews) Bollani, pianista e compositore, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico
Gori al clarinetto e Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica
interamente dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con
l’esecuzione di composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.

Alla serata hanno partecipato, su invito dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il
ministro degli Esteri Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech.

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-praga-stefano-bollani-e-il-napolitrip-acclamati-al-bohemia-jazz-fest-2019/

REPUBBLICA CECA | Praga, Stefano Bollani
e il ‘Napoli Trip’ acclamati al Bohemia Jazz
Fest 2019
in COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, MUSICA, REPUBBLICA CECA, ULTIMISSIME
10 Luglio 2019
Musiche e atmosfere partenopee protagoniste ieri a Praga in una piazza della Città vecchia gremita
di spettatori con Stefano Bollani e il suo Napoli Trip, acclamati nella serata di apertura del Bohemia
Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est Europa.
Il pianista e compositore italiano, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica interamente
dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l’esecuzione di
composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano. Tra i numerosi
ospiti intervenuti su invito dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il ministro degli
Esteri Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech.
Stefano Bollani ha esordito giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di
Firenze si è affermato nella musica jazz. Fondamentale la collaborazione con Enrico Rava, iniziata

nel 1996 e mai interrotta, con cui ha tenuto centinaia di concerti. Nel corso della carriera ha
collaborato con musicisti quali Richard Galliano, Bill Frisell, Gato Barbieri, Sol Gabetta, Phil
Woods, Lee Konitz, Pat Metheny e Chick Corea e si è esibito su palchi come la Town Hall di New
York, il Barbican di Londra, la Scala di Milano e la Salle Pleyel di Parigi.
Il Bohemia Jazz Fest, ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge
dall’8 al 15 luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tabor e Brno. Il concerto “Napoli Trip“ è
stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di
Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-praga-lunedi-8-luglio-il-quartettonapoli-trip-di-stefano-bollani-al-bohemia-jazz-fest-2019/

REPUBBLICA CECA | Praga, lunedì 8 luglio
il quartetto ‘Napoli Trip’ di Stefano Bollani al
Bohemia Jazz Fest 2019
in COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, MUSICA, REPUBBLICA CECA, ULTIMISSIME 1
Luglio 2019
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare la partecipazione al Bohemia Jazz Fest
2019 del pianista e compositore italiano Stefano Bollani col suo quartetto “Napoli Trip” (Daniele
Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e Bernardo Guerra alla batteria) in programma lunedì 8 luglio
alle ore 20.30 in Piazza della Città Vecchia (ingresso libero).
Il progetto consiste in composizioni originali di Bollani ispirate alla ricca tradizione popolare del
canto napoletano. Stefano Bollani esordisce giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al
conservatorio di Firenze si afferma nella musica jazz. Fondamentale è la collaborazione con Enrico
Rava, iniziata nel 1996 e mai interrotta, con cui tiene centinaia di concerti ed incide 13 dischi. In
ambito classico si esibisce come solista con orchestre sinfoniche al fianco di direttori di fama
mondiale. Collabora con il teatro scrivendo musiche per spettacoli. Il Bohemia Jazz Fest, ideato nel
2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge dall‘8 al 15 luglio a Praga,
Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno. Il concerto del “Napoli Trip“ si tiene in collaborazione

con l’Ambasciata d’Italia a Praga e l‘ Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Italský kulturní institut si dovoluje Vás pozvat na koncert italského kvarteta „Napoli Trip“,
který je na programu festivalu Bohemia Jazz Fest v pondělí 8. července od 20.30 na
Staroměstském náměstí v Praze (Vstup volný).
Praha: : kvarteto „Napoli Trip“ na festivalu Bohemia Jazz Fest 2019 Italský kulturní institut v Praze
oznamuje účast italského klavíristy a skladatele Stefana Bollaniho a jeho kvarteta „Napoli Trip“ na
festivalu Bohemia Jazz Fest v pondělí 8. července od 20.30 hodin na Staroměstském náměstí.
Vedle Stefana Bollaniho jsou členy kvarteta Daniele Sepe (saxofon), Nico Gori (klarinet) a
Bernardo Guerra (bicí). Projekt sestává z původních Bollaniho skladeb, které vycházejí z lidové
tradice neapolského zpěvu. Stefano Bollani zahájil svoji profesionální kariéru v patnácti letech.
Zásadní je jeho spolupráce s Enricem Ravou, která začala v roce 1996 a nebyla nikdy přerušena. Po
jeho boku odehrál stovky koncertů a nahrál 13 cd. Festival Bohemia Jazz Fest, jehož zakladatelem a
ředitelem je od roku 2005 český kytarista Rudy Linka, se letos bude konat od 8. 7.do 15. 7. v Praze,
Plzni, Liberci, Domažlicích, Táboře a Brně. Koncert kvarteta „Napoli Trip“ se uskuteční ve
spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze, Italským kulturním institutem a za podpory italského
ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce.

https://www.giornalediplomatico.it/Pianista-Stefano-Bollani-e-il-aNapoli-Tripa-acclamati-alBohemia-Jazz-Fest-2019.htm

Pianista Stefano Bollani e il “Napoli Trip”
acclamati al Bohemia Jazz Fest 2019
09-07-2019 19:24 - Ambasciate

GD - Praga, 9 lug. 19 - Il pianista Stefano Bollani e il “Napoli Trip” acclamati al Bohemia Jazz Fest
2019. Musiche e atmosfere partenopee sono state infatti protagoniste a Praga in una piazza della
Città vecchia gremita di spettatori con Stefano Bollani e il suo Napoli Trip, acclamati nella serata di
apertura del Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est
Europa.
Il pianista e compositore italiano, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un'applauditissima session jazzistica interamente dedicata
a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l'esecuzione di composizioni
originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.

Tra i numerosi ospiti intervenuti su invito dell'ambasciatore d'Italia, Francesco Saverio Nisio, il
ministro degli Esteri Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech.
Stefano Bollani ha esordito giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di
Firenze si è affermato nella musica jazz. Fondamentale la collaborazione con Enrico Rava, iniziata
nel 1996 e mai interrotta, con cui ha tenuto centinaia di concerti. Nel corso della carriera ha
collaborato con musicisti quali Richard Galliano, Bill Frisell, Gato Barbieri, Sol Gabetta, Phil
Woods, Lee Konitz, Pat Metheny e Chick Corea e si è esibito su palchi come la Town Hall di New
York, il Barbican di Londra, la Scala di Milano e la Salle Pleyel di Parigi. Il Bohemia Jazz Fest,
ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest'anno si svolge dall'8 al 15 luglio a
Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tabor e Brno. Il concerto “Napoli Trip“ è stato organizzato con
la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Fonte: Ministero degli Esteri

https://www.aise.it/anno/stefano-bollani-e-il-napoli-trip-acclamati-al-bohemia-jazz-fest-2019-dipraga/133117/1

STEFANO BOLLANI E IL "NAPOLI TRIP" ACCLAMATI AL BOHEMIA JAZZ FEST
2019 DI PRAGA
09/07/2019 - 19:42

PRAGA\ aise\ - Musiche e atmosfere partenopee protagoniste ieri, 8 luglio, a Praga in una piazza
della città vecchia gremita di spettatori con Stefano Bollani e il suo Napoli Trip, acclamati nella
serata di apertura del Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centroest Europa.
Il pianista e compositore italiano, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica interamente
dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l’esecuzione di
composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano. Tra i numerosi
ospiti intervenuti su invito dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il ministro degli
Esteri Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech.
Stefano Bollani ha esordito giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di
Firenze si è affermato nella musica jazz. Fondamentale la collaborazione con Enrico Rava, iniziata
nel 1996 e mai interrotta, con cui ha tenuto centinaia di concerti. Nel corso della carriera ha
collaborato con musicisti quali Richard Galliano, Bill Frisell, Gato Barbieri, Sol Gabetta, Phil
Woods, Lee Konitz, Pat Metheny e Chick Corea e si è esibito su palchi come la Town Hall di New
York, il Barbican di Londra, la Scala di Milano e la Salle Pleyel di Parigi.
Il Bohemia Jazz Fest, ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge
dall’8 al 15 luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tabor e Brno.
Il concerto "Napoli Trip" è stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga
e dell’Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. (aise)

https://www.aise.it/anno/litalia-del-jazz-che-piace-allestero/133518/1
L’ITALIA DEL JAZZ CHE PIACE ALL’ESTERO
21/07/2019 - 08:00

ROMA – focus\aise – Non solo la grande opera e le esecuzioni di musica antica. L’Italia in musica
piace all’estero anche quando suona Jazz, genere musicale nel quale i nostri musicisti eccellono con
grandi apprezzamenti in tutti i Continenti.
Solo di recente va registrato il successo di Stefano Bollani e del suo Napoli Trip, acclamati nella
serata di apertura del Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centroest Europa; stessa sorte fortunata per il prestigioso quartetto Enzo Favata Glocal Report che si è
esibito ad Hanoi e poi il Canada con due "Spotlight on Italy" al Toronto e al Vancouver Jazz
Festival 2019.
Le musiche e le atmosfere partenopee sono state protagoniste a Praga in una piazza della città
vecchia gremita di spettatori con Bollani e il Napoli Trip ospiti del Bohemia Jazz Fest 2019. Il
pianista e compositore italiano, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica interamente
dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l’esecuzione di
composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano. Tra i numerosi
ospiti intervenuti su invito dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il ministro degli
Esteri Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech.
Stefano Bollani ha esordito giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di
Firenze si è affermato nella musica jazz. Fondamentale la collaborazione con Enrico Rava, iniziata
nel 1996 e mai interrotta, con cui ha tenuto centinaia di concerti. Nel corso della carriera ha
collaborato con musicisti quali Richard Galliano, Bill Frisell, Gato Barbieri, Sol Gabetta, Phil
Woods, Lee Konitz, Pat Metheny e Chick Corea e si è esibito su palchi come la Town Hall di New
York, il Barbican di Londra, la Scala di Milano e la Salle Pleyel di Parigi.
Il Bohemia Jazz Fest, ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge
dall’8 al 15 luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tabor e Brno.
Il concerto "Napoli Trip" è stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga
e dell’Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale.
L’Ambasciata d’Italia in Vietnam ha celebrato la Festa della Musica 2019 con una Festa all'insegna
del jazz grazie al prestigioso quartetto "Enzo Favata Glocal Report", che si è esibito presso Casa
Italia ad Hanoi.
Enzo Favata è un sassofonista e compositore sardo rinomato a livello internazionale. Suona il
sassofono e il sassofono sopranino, così come altri strumenti a fiato, soprattutto quelli etnici dalla
Sardegna. La sua ricerca artistica combina l'arcano e il moderno, creando esperimenti con linguaggi
e culture musicali differenti.
A distanza di un anno dall’ultima performance, il musicista è tornato nuovamente in Asia con il suo
nuovo progetto "Enzo Favata Glocal Report", accompagnato da Alfonso Santimone al pianoforte e
alla tastiera elettronica, Danilo Gallo al basso e U.T. Gandhi alla batteria.
Ospite d’eccezione del Toronto Jazz Festival 2019 è stato il compositore e premio Oscar Nicola
Piovani, impegnato in un tour in America ed elemento di punta dello "Spotlight on Italy"
Da talenti emergenti a nomi noti del jazz, il TD Toronto Jazz Festival rappresenta una vetrina che
dà l’opportunità a musicisti di ogni livello di esibirsi, offrendo così il meglio della scena jazz
contemporanea. Per questo è tanto più significativa la scelta di dedicare un’attenzione particolare
alla musica italiana. Il focus "Spotlight on Italy" è stato presentato in collaborazione con l'Istituto
Italiano di Cultura di Toronto e con il generoso sostegno dell'Ente Nazionale Italiano per il
Turismo.
"La Musica è pericolosa" è il titolo del concerto e anche dell’autobiografia di Nicola Piovani, uscita
nel 2014. Il Maestro al pianoforte è stato accompagnato da una piccola orchestra con la quale ha
eseguito brani inediti e successivamente le sue composizioni più famose. Piovani, inoltre, ha
rivelato e raccontato al pubblico il percorso che lo ha portato a collaborare con alcuni dei più famosi
registi della storia.
I concerti italiani al Toronto Jazz Festival sono proseguiti con: O Jana / Rosa Brunello, il Gabriele
Boggio Ferraris Quartet, il Michele Tino Quartet, il Giacomo Tantillo 4et, Hobby Horse e Itaca.
L’intera partecipazione italiana al Toronto Jazz Festival 2019 ha visto il contributo organizzativo
dell’Ambasciata d'Italia ad Ottawa, del Consolato Generale d'Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura
a Toronto, dell’ICFF, della Fondazione Musica per Roma, di MIDJ Musicisti Italiani di Jazz,
dell’Italian National Tourist Board e di i-jazz.
Si è poi replicato a Vancouver in occasione della 34^ edizione del Vancouver International Jazz
Festival (VIJF), il secondo più importante Festival di Jazz del Canada (dopo quello di Montreal),
con un’affluenza ogni anno superiore a 500.000 persone.
Qui, per la prima volta in 34 edizione, è stata realizzata "Spotlight on Italy", una sezione
interamente dedicata al Jazz del Bel Paese organizzata grazie al supporto e allo sforzo congiunto del
Consolato Generale a Vancouver, dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto e del Centro Culturale
Italiano di Vancouver (principale organizzazione della comunità italo-canadese a Vancouver), e
grazie alla attiva partecipazione del festival marchigiano "Fano Jazz by the Sea – Fano Jazz
Network", quest'anno riconosciuto come festival gemellato con quello di Vancouver.
I concerti all’interno della sezione sono stati cinque. L’Italia è stata rappresentata dal sassofonista
torinese Emanuele Cisi, una tra le voci più rappresentative del jazz europeo contemporaneo,
accompagnato da un trio canadese; dalla band Hip Hop - Jazz "Mack"; dal trio sperimentale dadada;
da ItaCa, collaborazione italo-canadese con Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo; e dal duo di Jazz
avanguarde Montevago.
"Spotlight on Italy" si è inserito all’interno delle iniziative promosse per l’Italian Heritage Month –
Mese dell’Italianità a Vancouver, un intero mese dedicato ad eventi di promozione del patrimonio
artistico e culturale italiano. (focus\aise)
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Praga: Stefano Bollani e il “Napoli Trip”
acclamati al Bohemia Jazz Fest 2019
martedì, 9 luglio, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI MUSICALI
Il concerto è stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e
dell’Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del Maeci
PRAGA – Musiche e atmosfere partenopee protagoniste ieri a Praga in una piazza della Città
vecchia gremita di spettatori con Stefano Bollani e il suo Napoli Trip, acclamati nella serata di
apertura del Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est
Europa. Il pianista e compositore italiano, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al
clarinetto e Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica
interamente dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con
l’esecuzione di composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.
Tra i numerosi ospiti intervenuti su invito dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il
ministro degli Esteri Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech.
Stefano Bollani ha esordito giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di
Firenze si è affermato nella musica jazz. Fondamentale la collaborazione con Enrico Rava, iniziata
nel 1996 e mai interrotta, con cui ha tenuto centinaia di concerti. Nel corso della carriera ha
collaborato con musicisti quali Richard Galliano, Bill Frisell, Gato Barbieri, Sol Gabetta, Phil
Woods, Lee Konitz, Pat Metheny e Chick Corea e si è esibito su palchi come la Town Hall di New
York, il Barbican di Londra, la Scala di Milano e la Salle Pleyel di Parigi. Il Bohemia Jazz Fest,
ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge dall’8 al 15 luglio a
Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tabor e Brno. Il concerto “Napoli Trip“ è stato organizzato con
la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e col sostegno
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (Inform)
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Praga, Stefano Bollani apre il Bohemia Jazz
Fest
mercoledì, 10 luglio, 2019 in NOTIZIE INFORM
MUSICA
PRAGA – Musiche e atmosfere partenopee eseguite da Stefano Bollani hanno inaugurato a Praga il
Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est Europa. Il concerto
“Napoli Trip“ è stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga
e dell’Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Bollani, pianista e compositore, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica interamente
dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l’esecuzione di
composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.
Alla serata hanno partecipato, su invito dell’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il
Ministro degli Esteri Tomas Petricek e il Ministro della Sanità Adam Vojtech. (Inform)
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Praga, Bollani apre il Bohemia Jazz Fest
Con un concerto dedicato interamente alla canzone napoletana
11 Luglio 2019

Musiche e atmosfere partenopee eseguite da Stefano Bollani hanno inaugurato a Praga il Bohemia
Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est Europa. Il concerto “Napoli
Trip“ è stato organizzato con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto
Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
Bollani, pianista e compositore, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e
Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica interamente
dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con l’esecuzione di
composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.
Alla serata hanno partecipato, su invito dell’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il
Ministro degli Esteri Tomas Petricek e il Ministro della Sanità della Repubblica Ceca, Adam
Vojtech.
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Repubblica Ceca, Stefano Bollani e il “Napoli
trip” protagonisti al Bohemia Jazz Fest 2019

Musiche e atmosfere partenopee protagoniste lo scorso 8 luglio a Praga in una piazza della Città
vecchia gremita di spettatori con Stefano Bollani e il suo Napoli Trip, acclamati nella serata di
apertura del Bohemia Jazz Fest 2019, uno dei più prestigiosi festival jazzistici del centro-est
Europa. Il pianista e compositore italiano, accompagnato da Daniele Sepe al sax, Nico Gori al
clarinetto e Bernardo Guerra alla batteria, ha eseguito un’applauditissima session jazzistica
interamente dedicata a Napoli, alternando la rilettura dei grandi classici in chiave jazz con
l’esecuzione di composizioni originali ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano.
Tra i numerosi ospiti intervenuti su invito dell’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il
ministro degli Esteri Tomas Petricek e il ministro della Sanità Adam Vojtech. Stefano Bollani ha
esordito giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di Firenze si è affermato
nella musica jazz. Fondamentale la collaborazione con Enrico Rava, iniziata nel 1996 e mai
interrotta, con cui ha tenuto centinaia di concerti. Nel corso della carriera ha collaborato con
musicisti quali Richard Galliano, Bill Frisell, Gato Barbieri, Sol Gabetta, Phil Woods, Lee Konitz,
Pat Metheny e Chick Corea e si è esibito su palchi come la Town Hall di New York, il Barbican di
Londra, la Scala di Milano e la Salle Pleyel di Parigi. Il Bohemia Jazz Fest, ideato nel 2005 e diretto
dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge dall’8 al 15 luglio a Praga, Pilsen, Liberec,
Domazlice, Tabor e Brno. Il concerto “Napoli Trip” è stato organizzato con la collaborazione
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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IIC) Questa sera a Praga, ore 20.30,
nell’ambito del Bohemia Jazz Fest, nella
Piazza della Città Vecchia si terrà il concerto
del quartetto italiano “Napoli Trip“, con il
pianista Stefano Bollani, considerato una
delle stelle della manifestazione. L’ingresso
è libero. Il Bohemia Jazz Fest giunge
quest’anno alla 14° edizione.
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Hudba jako návod pro demokracii. V centru
Prahy začíná Bohemia JazzFest
8. 7. 2019
Pod širým nebem v pondělí večer na pražském Staroměstském náměstí začne 14. ročník
mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest. Festival otevře mezinárodně uznávaný
rakouský kytarista Wolfgang Muthspiel. Akce na Staroměstském náměstí bude pokračovat i 9.
července. JazzFest pak zamíří do Plzně, Liberce, Domažlic, Tábora a Brna. Vstup na všechny
koncerty je tradičně zdarma.

Rudy Linka: Jazz má hudebně nejblíž k demokracii
Během prvního večera festivalu se vedle Muthspiela a jeho Quartetu představí také sólový americký
kytarista Ralph Towner a pianista Stefano Bollani s projektem Napoli Trip, jehož součástí je i
saxofonista Daniele Sepe, klarinetista Nico Gori a bubeník Bernardo Guerra.
Hlavní hvězdou koncertů v Praze, Plzni a Liberci pak bude americké duo Tuck & Patti, které se již
zúčastnilo Bohemia JazzFestu v roce 2008. Tento rok obdrží Bohemia Jazz Award za celoživotní
přínos jazzu. Loni se držitelem této ceny stal jazzový trumpetista Enrico Rava.
Dále na festivalu vystoupí německý zpěvák Lorenz Kellhuber nebo polsko-italská dvojice
Krzysztof Kobyliński a Daniele Di Bonaventura. Českou hudební scénu zastoupí bluesový
harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád, zpěvačka Lenka Dusilová nebo pianisté Martin Bruner a
Tomáš Sýkora.

Závěrečné koncerty v Táboře a v Brně ozdobí orchestr Elmhurst College Jazz Band pod taktovkou
skladatele a trumpetisty Douga Beache.

„Jazz je jako demokracie, musíte respektovat lidi, se kterými hrajete“
Bohemia JazzFest si letos připomene třicáté výročí od sametové revoluce. „Myslím, že jazz má
hudebně nejblíž k demokracii, protože jazz je naprosto svobodný – akorát že má velice jasná
pravidla, která se člověk musí naučit,“ říká hudebník a zakladatel festivalu Rudy Linka.
„A potom je tam ještě jedna věc, která z vás udělá dobrého jazzového muzikanta, a to je, že musíte
respektovat lidi, se kterými hrajete, a musíte jim dát příležitost hrát a oni dají příležitost vám,“
pokračuje Linka.
Podle něj tak jazz dává i důležitý politický vzkaz. „Tohle je úžasné pro naši společnost, protože
spousta lidí si představuje, že demokracie a svoboda znamená, že si můžu dělat, co chci, ale tak to
vlastně vůbec není.“
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Bohemia JazzFest přijede na »Staromák«: Zdarma
zahrají neapolští jazzmani a americké legendy

6. července 2019 ● 07:50
Do srdce Prahy se 8. a 9. července vrátí dvoudenní festival Bohemia JazzFest. Akce existuje již od
roku 2005 a je rozšířená po celé republice. Pouze v Praze celosvětové jazzové hvězdy však hrají
dva dny, a kdo přijede?
Největší hvězdou bude úterní dvojice Tuck & Patti ze Spojených států amerických, jejichž
nejslavnější písní je skladba „Time After Time“, kterou v roce 1984 zveřejnila Cyndi
Laupher. Jazzová dvojka ve složení kytarista a zpěvačka spolu hrají již 38 let a publikum baví
jemnými skladbami a umným citováním slavných písní, kupříkladu Little Wing od Jimiho
Hendrixe.
V pondělí bude večer uzavírat italská kapela Stefano Bollani Quartet Napoli Trip, kteří zvukem a
náladou připomínají české Illustratosphere, s nimiž v roce 2008 natočil desku zpěvák Dan Bárta.
Hlavní postava neapolského kvarteta klavírista Stefano Bollani se na italské jazzové scéně
pohybuje od roku 2003 a podle organizátorů si zajamoval s velkými jmény jazzu, jakou jsou
Enrico Rava, Pat Metheny, Martial Solal, Lee Konitz, Phil Woods, Gato Barbieri a další. Více
informací o festivalu naleznete zde.
Kdy: 8. a 9. července, od 17:30 do 22:00.
Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1.
Za kolik: zdarma.
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Bohemia JazzFest oslavuje 30. výročí svobody

02.07.2019 19:00
Letošní 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest bude ve znamení
oslav 30. výročí od Sametové revoluce. Sedm večerů na krásných historických náměstích
nabídne koncerty legendárních hudebníků z celého světa včetně předních domácích skupin a
interpretů. Vizuál festivalu, saxofon v kleci s otevřenými dvířky vyzařuje pocit svobody, která
je tak důležitá nejen pro improvizovanou hudbu, ale i pro život nás všech.
Populární americké duo Tuck & Patti bude hlavní hvězdou večera po tři noci, v Praze, Plzni a
Liberci, přinášejíc svou význačnou směs virtuózní hry na kytaru a oduševnělých vokálů která jim
přinesla fanoušky po celém světě. Jejich první návštěva České republiky byla na Bohemia JazzFestu
v roce 2008. "Všichni je milovali," říká zakladatel a ředitel Bohemia JazzFestu Rudy Linka. "Patti
zpívá s energií Janis Joplin a Tuck dokáže hrát jako Jimi Hendrix. A jsou z Californie, kde hudba
nemá žádné meze. V mnoha směrech jsou pro festival i pro letošní oslavu svobody perfektní
volbou." Tuck & Patti obdrží tento rok Bohemia Jazz Award.
Další umělci odrážejí směs toho, co je už zavedené, a talentu na vzestupu, která Bohemia
JazzFest učinila unikátní událostí a příběhem úspěchu, který nemá obdoby, když za
posledních 13 let přivedl na náměstí stovky tisíc fanoušků. Nedostižná americká kytarová
legenda Ralph Towner se vrací. Italský klavírista Stefano Bollani, hvězda v rádiu i v televizi
ve své zemi, přináší se svým dynamickým kvartetem do Prahy svůj Napoli Trip, hudbu
inspirovanou tradičními neapolskými písněmi. Kouzelník za klávesami, Krzysztof Kobyliński,
jedna z hlavních sil Polské jazzové scény se ukáže v Táboře a v Brně, spolu se vzrušujícím
Italským bandoneonovým mistrem Daniele Di Bonaventurou.
Otevření festivalu v Praze nepřísluší nikomu jinému, než rakouskému kytaristovi Wolfgangu
Muthspielovi - mezinárodně uznávanému hráči, který hrál s legendami jako Brad Mehldau a Gary

Burton - který v současnosti vede jeden z nejžádanějších jazzových kvartetů v Evropě. Další večer
představí pražským posluchačům Lorenz Kellhuber se svým triem to, co časopis Concerto popsal
jako "jeden z nejzajímavějších mladých hlasů evropského jazzu."
Česká jazzová scéna, která se vyvíjela už v temných dnech před Sametovou revolucí, je zastoupena
sestavou, která se dívá jak zpět, tak vpřed. Bluesový harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád je veterán
staré éry, která ale zůstala svěží a aktivně působí se svou kapelou Gumbo. Ti budou hrát v Liberci a
Domažlicích. Lenka Dusilová, fenomenální česká zpěvačka, bude otevírat koncert v Táboře. Ze
statusu rockové hvězdy se přesunula do nevšední exprese, volně přijímající vlivy z rozličných žánrů
a různých hudebních zážitků.

Pianisté Martin Bruner a Tomáš Sýkora, nadaní skladatelé, kteří jsou stejně zdatní v jazzu, jako v
klasické hudbě, reprezentují budoucnost. Sýkora vyhrál cenu OSA za nejlepší jazzovou skladbu v
roce 2013, Brunner tuto cenu obdržel v roce 2010. Sýkora se se svým triem objeví v Praze a v Plzni,
za-tímco Brunner se svým kvartetem budou zahřívat pódium pro duo Tuck & Patti v Liberci.
A kdo viděl Elmhurst College Jazz Band vloni na festivalu, ten nemůže zapomenout na úžasnou
ener-gii a technické dovednosti orchestru, který se stal oblíbencem jazzových festivalů ve
Spojených stá-tech i v Evropě. Pod taktovkou dirigenta oceněného Grammy, skladatele a
trumpetisty Douga Beache, přinese ánsámbl z Elmhurstu strhující finále večera v Táboře a v Brně.
V souladu s tradicí festivalu nejsou potřeba žádné vstupenky, všechna vystoupení jsou zdarma.
Chcete-li Bohemian JazzFest podpořit a získat tak například VIP pass, CD či LP Rudyho Linky
nebo propagační předměty, můžete tak učinit skrz sbírku na crowdfundingovém serveru Hithit,
která poběží do tohoto víkendu.
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Bohemia JazzFest přijede na »staromák«: Zdarma zahrají neapolští
jazzmani a americké legendy
Největší hvězdou bude úterní dvojice Tuck & Patti ze Spojenıch států americkıch, jejichž
nejslavnější písní je skladba „Time After Time“, kterou v roce 1984 zveřejnila Cyndi
Laupher. Jazzová dvojka ve složení kytarista a zpěvačka spolu hrají již 38 let a publikum baví
jemnımi skladbami a umnım citováním slavnıch písní, kupříkladu Little Wing od Jimiho Hendrixe.
V pondělí bude večer uzavírat italská kapela Stefano Bollani Quartet Napoli Trip, kteří zvukem a
náladou připomínají české Illustratosphere, s nimiž v roce 2008 natočil desku zpěvák Dan Bárta.
Hlavní postava neapolského kvarteta klavírista Stefano Bollani se na italské jazzové scéně
pohybuje od roku 2003 a podle organizátorů si zajamoval s velkımi jmény jazzu jakou jsou Enrico
Rava, Pat Metheny, Martial Solal, Lee Konitz, Phil Woods, Gato Barbieri a další. Více informací o
festivalu naleznete zde.
Kdy: 8. a 9. července, od 17:30 do 22:00.
Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1.
Za kolik: zdarma.
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Towner, Muthspiel, Bollani: Bohemia Jazz Fest
přiváží souhvězdí ECM
20. červen 2019

Už počtrnácté vyláká Bohemia Jazz Fest hudební fanoušky z klubů na historická náměstí
Čech a Moravy. Program se pestře rozmachuje od sólového recitálu pro akustickou kytaru po
špičkový big band. Putovní akci zahájí 8. července koncert na pražském Staroměstském
náměstí.
Také letos dostal BJF do štítu silné jednotící téma. O vysvětlení jsme požádali člověka
nejzasvěcenějšího, zakladatele Rudyho Linku:
„Letošní 14. ročník festivalu Bohemia Jazz Fest oslavuje třicet let naší svobody. Na našem plakátu
je saxofon, sedící na bidýlku v kleci s pootevřenými dvířky, jako kdyby se rozmýšlel, jestli vyletět
či ne. Tento obrázek je více než symbolický, a to nejen pro hudbu, ale i pro nás pro všechny.“
Jednou z hlavních hvězd bude bezesporu kytarista Ralph Towner, který se představí v sólovém
recitálu. Sice už v Česku koncertoval jak s kapelou Oregon, tak samostatně, ale dobré se rozhodně
nepřejí.
Podívejte se na nedávné sólové vystoupení Ralpha Townera:
„Ralph je můj dobrý přítel už více než třicet let. Poznal jsem ho v New Yorku, ale jeho hudbu znám
už mnohem déle. Jeho kompozice jsou úplně perfektní mix mezi hudbou klasickou a jazzovou, jako
kdyby Bill Evans potkal Leoše Janáčka,“ charakterizuje kytaristu Linka.
I letos udělí BJF cenu Bohemia Jazz Award za umělecký přínos a popularizaci jazzové hudby.
„Cenu získají Tuck & Patti, kteří jsou podle magazínu Billboardu jako když ‚Janis Joplin potkává
Jimiho Hendrixe‘. Ralph už Bohemia Jazz Award dostal,“ objasnil Rudy Linka.
Dodejme jen, že americké duo Tuck & Patti vystupuje od roku 1981 (profesní historie obou
protagonistů má ještě hlubší kořeny) a má na kontě desítku alb.
Čtěte takéWolfgang Muthspiel Quintet – Where the River Goes
A upřesněme příměr Billboardu, týkající se spíše virtuozity a expresivity hudby, nikoliv žánru. Duo
je přece jen ponořeno více do tradic jazzových, nikoliv rockových, byť se nebrání přesahům k folku
či přehledné a zpěvné interpretaci úprav popových písní. Kytarista William „Tuck“ Andress dává

přednost nástrojům semiakustickým a „vybrnkávání“ – fingerstyle guitar. Patti Cathcart Andress
zase výtečně ovládá mimo jiné i scat. Má za sebou také členství ve funkové a soulové kapele The
Brides Of Funkenstein.
Ve znamení ECM
Mezi dalšími interprety zaujme špičkový rakouský kytarista Wolfgang Muthspiel, známý
například společnými deskami s Ralphem Townerem (kdo ví, při troše štěstí si možná na Staromáku
zajamují?), Bradem Mehldauem či Brianem Bladem. Muthspielova alba patří k ozdobám katalogu
kultovního labelu ECM. Na BJF zavítá se svým nadnárodním kvartetem, které doplňují švýcarský
trumpetista Matthieu Michel a dva Američané: Basista Joe Sanders a hvězdný bubeník Jeff
Ballard.
Nejlepší evropský jazz bude reprezentovat také italský pianista Stefano Bollani se svým
kvartetem Napoli Trip. I on patří mj. do „stáje“ ECM, kde mu krom profilových desek vyšla
třeba nahrávka dua se samotným Chickem Coreou. Jako sidemana si ho dlouhodobě váží
Enrico Rava. První koncert BJF vůbec nadchne příznivce estetiky ECM. Jak je patrno
z programu citovaného níže, tahle dobrá značka spojuje 8. července všechny tři interprety.
Koncert Stefana Bollaniho v hamburské Elbphilharmonii:
Milovníky zvuku jazzových orchestrů by neměl zklamat návrat Elmhurst College Jazz Bandu,
který se v nejlepším světle či spíše soundu představil na BJF již loni. Tentokrát ovšem navštíví jiná
města. Zatímco v roce 2018 účinkoval v Praze, Plzni a Liberci, letos si ho užije publikum
v Domažlicích, Táboře a Brně. A víme už, že nejde o „běžný“ školní big band, kratochvilný ani
znuděně povinný a školometský, ale o těleso, které se honosí například vítězstvím v hlasování
prestižního časopisu Downbeat v kategorii „nejlepší velký studentský ansámbl“.
Program festivalu pochopitelně jako každoročně doplní i dobře vybraní interpreti domácí, například
trio pianisty Tomáše Sýkory, kapela klávesisty Martina Brunnera či kvarteto saxofonisty Pavla
Hrubého.
Výběr z programu BJF 2019
8. 7. – Praha, Staroměstské náměstí: Wolfgang Muthspiel Quartet, Ralph Towner, Stefano
Bollani Quartet Napoli Trip
9. 7. – Praha, Staroměstské náměstí: Lorenz Kellhuber Piano Trio, Tuck & Patti
10. 7. - Plzeň, Náměstí Republiky: Tomáš Sýkora Trio, Lorenz Kellhuber Piano Trio, Tuck &
Patti
11. 7. - Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše: Martin Brunner Band, Tuck & Patti
12. 7. – Domažlice, Náměstí míru: Pavel Hrubý Quartet, Ondřej Konrád & Gumbo, Elmhurst
College Jazz Band
13. 7. – Tábor, Žižkovo náměstí: Lenka Dusilová, Krzysztof Kobylinski & Daniele di
Bonaventura, Elmhurst College Jazz Band
14. 7. – Brno, Dominikánské náměstí: Elmhurst College Jazz Band
autor: Tomáš S. Polívka
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Bohemia JazzFest: Kalifornské duo Tuck
& Patti i kytarista Ralph Towner
Bohemia JazzFest proběhne v červenci v mnoha českých městech. Přijedou špičkoví američtí,
evropští i čeští hráči. Vše vypukne 8. července v Praze a vstup je zdrama.

Tuck and Patti
FOTO: tuckandpatti.com
středa 19. června 2019, 15:34
Stanislav Dvořák, Novinky
„Letošní 14. ročník je ve znamení oslav 30. výročí od sametové revoluce. Sedm večerů na krásných
historických náměstích nabídne koncerty legendárních hudebníků z celého světa včetně předních
domácích skupin a interpretů,“ zve zakladatel JazzFestu Rudy Linka.
Festival probíhá 8. a 9. července v Praze na Staroměstském náměstí, 10. července v Plzni, 11.
července v Liberci, 13. července v Domažlicích, 14. července v Táboře a 15. července v Brně. Aby
mohl uvádět světové jazzové hvězdy zdarma, rozjel svou kampaň na hithit.
Celý festival otevře kytarista Wolfgang Muthspiel, který hrál s legendami jako Brad Mehldau
a Gary Burton. Další večer se představí pražským posluchačům Lorenz Kellhuber se svým triem.

Populární americké duo Tuck & Patti bude hlavní hvězdou večera v Praze, Plzni a Liberci. Jejich
virtuózní kytaru a oduševnělé vokály obdivují po celém světě. Jejich první návštěva České
republiky byla na Bohemia JazzFestu v roce 2008.

Ralph Towner
FOTO: Profimedia.cz
„Všichni je milovali, Patti zpívá s energií Janis Joplin a Tuck dokáže hrát jako Jimi Hendrix. A jsou
z Kalifornie, kde hudba nemá žádné meze. V mnoha směrech jsou pro festival i pro letošní oslavu
svobody perfektní volbou,” řekl Rudy Linka.
Tuck & Patti obdrží tento rok Bohemia Jazz Award.
Vrací se i kytarová legenda Ralph Towner. Italský klavírista Stefano Bollani přiváží svůj
kvartet a Napoli Trip, hudbu inspirovanou tradičními neapolskými písněmi. Kouzelník za
klávesami Krzysztof Kobyliński, jedna z hlavních sil Polské jazzové scény, se ukáže v Táboře
a v Brně, spolu se vzrušujícím italským bandoneonovým mistrem Daniele Di Bonaventurou.
Nechybí ani česká scéna, přijede třeba bluesový harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád s kapelou
Gumbo (v Liberci a v Domažlicích), zpěvačka Lenka Dusilová bude vystupovat v Táboře. Tomáš
Sýkora se se svým triem objeví v Praze a v Plzni, zatímco Martin Brunner se svým kvartetem budou
zahřívat pódium pro duo Tuck & Patti v Liberci.

https://www.bohemiajazzfest.cz/stefano-bollani-quartet-napoli-trip/umelci/

STEFANO BOLLANI QUARTET NAPOLI
TRIP (ITA)
Kdy a kde vystupují na BJF ?
Praha - 8. 7. 2019 - 20:30

O kapele
Stefano Bollani - piano, voice
Daniele Sepe - sax, flutes, voice
Nico Gori - clarinet
Bernardo Guerra - drums
Stefano Bollani se narodil v Milaně v roce 1972 a vyrůstal ve Florencii. Na piáno začal hrát ve
věku 6 let a na Florentskou konzervatoř se dostal o 5 let později, tam se mu dostalo
staromódního klasického hudebního vzdělání: “Můj učitel pocházel z velice staré školy, Neapolské
školy hry na klavír, která dala světu hráče jako Aldo Ciccolini, nebo Ricardo Muti.” Stefanovo
první profesionální vystoupení bylo v jeho 15 letech, zpočátku se pohyboval v kontextu pop music.
V roce 1996 začal hrát spolu s velkým italským trumpetistou jménem Enrico Rava, což potvrdilo
jeho propojenost s jazzem. Od té doby hrál Stefano Bollani s lidmi jako jsou Pat Metheny, Martial
Solal, Lee Konitz, Phil Woods, Gato Barbieri, Miroslav Vitouš, Richard
Galliano, Michel Portal a Roberto Gatto, spolu s mnoha dašími.
Bollani poprvé nahrával pro ECM v roce 2003, kdy odstartoval sérii alb s Ravou: Easy Living
(ryze italský kvintet), Tati (trio s Paulem Motianem), The Third Man (duo) a New York Days
(kvintet s Motianem, Markem Turnerem a Larry Grenadierem). Bollani debutoval u ECM pod svým
jménem v roce 2007 s albem skromně pojmenovaným Piano Solo, o kterém kritik Irish Times
napsal: “Jeho harmonický jazyk je pln překrásných překvapení, jeho time je prvotřídní, jeho dotek
úžasně expresivní a jeho vynalézavost vždy informovaná vrozeným smyslem pro strukturu.”
Stefano Bollani pro ECM nahrál též duo alba spolu s Chickem Coreou (bublající živá nahrávka
Orvieto) a s mistrem hry na bandolim, Hamiltonem de Holanda (O que será).
Neapol: místo s velice silnou, vulkanickou energií, která umožňuje svým obyvatelům existovat a
a přežívat i přes přetrvávající ohrožení zvenčí. Za posledních pár set let byli pod útlakem nejprve

Francouzů, potom Španělů a nyní Italů.
V projektu Napoli Trip nás inspirující osobnosti pobízí nastoupit na loď a pak na nás mávají
zatímco my odplouváme spolu se saxofonistou jménem Daniele Sepe, který se na stagi blýská též
s flétnami a svou komicko-polemickou vervou; s pronikavým klarinetem Nico Goriho,
Stefanova kumpána na jeho dobrodružstvích od dob I Visionari a projektu Carioca; a také vždy
pohotové bicí mladého Florentského talentu Bernanda Guerry, nejčerstvější přísady do směsi této
kapely.
http://stefanobollani.com/en
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Bohemia JazzFest oslavuje 30. výročí svobody
Ondra Kocáb, 06. 07. 2019

Letošní 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest bude ve znamení oslav
30. výročí od Sametové revoluce. Sedm večerů na krásných historických náměstích nabídne
koncerty legendárních hudebníků z celého světa včetně předních domácích skupin a interpretů.
Vizuál festivalu, saxofon v kleci s otevřenými dvířky vyzařuje pocit svobody, která je tak důležitá
nejen pro improvizovanou hudbu, ale i pro život nás všech.
Populární americké duo Tuck & Patti bude hlavní hvězdou večera po tři noci, v Praze, Plzni a
Liberci, přinášejíc svou význačnou směs virtuózní hry na kytaru a oduševnělých vokálů která jim
přinesla fanoušky po celém světě. Jejich první návštěva České republiky byla na Bohemia JazzFestu
v roce 2008. "Všichni je milovali,” říká zakladatel a ředitel Bohemia JazzFestu Rudy Linka. "Patti
zpívá s energií Janis Joplin a Tuck dokáže hrát jako Jimi Hendrix. A jsou z Californie, kde hudba
nemá žádné meze. V mnoha směrech jsou pro festival i pro letošní oslavu svobody perfektní
volbou.” Tuck & Patti obdrží tento rok Bohemia Jazz Award. Další umělci odrážejí směs toho, co je
už zavedené, a talentu na vzestupu, která Bohemia JazzFest učinila unikátní událostí a příběhem
úspěchu, který nemá obdoby, když za posledních 13 let přivedl na náměstí stovky tisíc fanoušků.
Nedostižná americká kytarová legenda Ralph Towner se vrací. Italský klavírista Stefano Bollani,
hvězda v rádiu i v televizi ve své zemi, přináší se svým dynamickým kvartetem do Prahy svůj
Napoli Trip, hudbu inspirovanou tradičními neapolskými písněmi. Kouzelník za klávesami,
Krzysztof Kobyliński, jedna z hlavních sil Polské jazzové scény se ukáže v Táboře a v Brně, spolu
se vzrušujícím Italským bandoneonovým mistrem Daniele Di Bonaventurou.
Otevření festivalu v Praze nepřísluší nikomu jinému, než rakouskému kytaristovi Wolfgangu
Muthspielovi - mezinárodně uznávanému hráči, který hrál s legendami jako Brad Mehldau a Gary
Burton - který v současnosti vede jeden z nejžádanějších jazzových kvartetů v Evropě. Další večer

představí pražským posluchačům Lorenz Kellhuber se svým triem to, co časopis Concerto popsal
jako "jeden z nejzajímavějších mladých hlasů evrop-ského jazzu.”

Česká jazzová scéna, která se vyvíjela už v temných dnech před Sametovou revolucí, je zastoupena
sestavou, která se dívá jak zpět, tak vpřed. Bluesový harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád je
veterán staré éry, která ale zůstala svěží a aktivně působí se svou kapelou Gumbo. Ti budou hrát v
Liberci a Domažlicích. Lenka Dusilová, fenomenální česká zpěvačka, bude otevírat koncert v
Táboře. Ze statusu rockové hvězdy se přesunula do ne-všední exprese, volně přijímající vlivy z
rozličných žánrů a různých hudebních zážitků.
Pianisté Martin Bruner a Tomáš Sýkora, nadaní skladatelé, kteří jsou stejně zdatní v jazzu, jako v
klasické hudbě, reprezentují budoucnost. Sýkora vyhrál cenu OSA za nejlepší jazzovou skladbu v
roce 2013, Brunner tuto cenu obdržel v roce 2010. Sýkora se se svým triem objeví v Praze a v Plzni,
zatímco Brunner se svým kvartetem budou zahřívat pódium pro duo Tuck & Patti v Liberci.
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Bohemia JazzFest oslavuje třicáté výročí
svobody

Vydáno: 04.07.2019 11:00 v sekci Tiskové zprávy - Tisková zpráva
Letošní čtrnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest bude ve znamení
oslav třicátého výročí od Sametové revoluce. Sedm večerů na krásných historických náměstích
nabídne koncerty legendárních hudebníků z celého světa včetně předních domácích skupin a
interpretů. Vizuál festivalu, saxofon v kleci s otevřenými dvířky vyzařuje pocit svobody, která je
tak důležitá nejen pro improvizovanou hudbu, ale i pro život nás všech.
Populární americké duo Tuck & Patti bude hlavní hvězdou večera po tři noci, v Praze, Plzni a
Liberci, přinášejíc svou význačnou směs virtuózní hry na kytaru a oduševnělých vokálů, která jim
přinesla fanoušky po celém světě. Jejich první návštěva České republiky byla na Bohemia JazzFestu
v roce 2008. "Všichni je milovali," říká zakladatel a ředitel Bohemia JazzFestu Rudy Linka. "Patti
zpívá s energií Janis Joplin a Tuck dokáže hrát jako Jimi Hendrix. A jsou z Californie, kde hudba
nemá žádné meze. V mnoha směrech jsou pro festival i pro letošní oslavu svobody perfektní
volbou." Tuck & Patti obdrží tento rok Bohemia Jazz Award.
Další umělci odrážejí směs toho, co je už zavedené, a talentu na vzestupu, která Bohemia JazzFest
učinila unikátní událostí a příběhem úspěchu, který nemá obdoby, když za posledních třináct let
přivedl na náměstí stovky tisíc fanoušků. Nedostižná americká kytarová legenda Ralph Towner se
vrací. Italský klavírista Stefano Bollani, hvězda v rádiu i v televizi ve své zemi, přináší se svým
dynamickým kvartetem do Prahy svůj Napoli Trip, hudbu inspirovanou tradičními
neapolskými písněmi. Kouzelník za klávesami, Krzysztof Kobyliński, jedna z hlavních sil
Polské jazzové scény se ukáže v Táboře a v Brně, spolu se vzrušujícím Italským
bandoneonovým mistrem Daniele Di Bonaventurou.

Otevření festivalu v Praze nepřísluší nikomu jinému, než rakouskému kytaristovi Wolfgangu
Muthspielovi - mezinárodně uznávanému hráči, který hrál s legendami jako Brad Mehldau a Gary
Burton - který v současnosti vede jeden z nejžádanějších jazzových kvartetů v Evropě. Další večer
představí pražským posluchačům Lorenz Kellhuber se svým triem to, co časopis Concerto popsal
jako "jeden z nejzajímavějších mladých hlasů evropského jazzu."
Česká jazzová scéna, která se vyvíjela už v temných dnech před Sametovou revolucí, je zastoupena
sestavou, která se dívá jak zpět, tak vpřed. Bluesový harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád je veterán
staré éry, která ale zůstala svěží a aktivně působí se svou kapelou Gumbo. Ti budou hrát v Liberci a
Domažlicích. Lenka Dusilová, fenomenální česká zpěvačka, bude otevírat koncert v Táboře. Ze
statusu rockové hvězdy se přesunula do nevšední exprese, volně přijímající vlivy z rozličných žánrů
a různých hudebních zážitků.
Pianisté Martin Bruner a Tomáš Sýkora, nadaní skladatelé, kteří jsou stejně zdatní v jazzu, jako v
klasické hudbě, reprezentují budoucnost. Sýkora vyhrál cenu OSA za nejlepší jazzovou skladbu v
roce 2013, Brunner tuto cenu obdržel v roce 2010. Sýkora se se svým triem objeví v Praze a v Plzni,
zatímco Brunner se svým kvartetem budou zahřívat pódium pro duo Tuck & Patti v Liberci.
A kdo viděl Elmhurst College Jazz Band vloni na festivalu, ten nemůže zapomenout na úžasnou
energii a technické dovednosti orchestru, který se stal oblíbencem jazzových festivalů ve Spojených
státech i v Evropě. Pod taktovkou dirigenta oceněného Grammy, skladatele a trumpetisty Douga
Beache, přinese ánsámbl z Elmhurstu strhující finále večera v Táboře a v Brně.
V souladu s tradicí festivalu nejsou potřeba žádné vstupenky, všechna vystoupení jsou zdarma.
Chcete-li Bohemian JazzFest podpořit a získat tak například VIP pass, CD či LP Rudyho Linky
nebo propagační předměty, můžete tak učinit skrz sbírku na crowdfundingovém serveru Hithit,
která poběží do tohoto víkendu.
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Bohemia JazzFest oslavuje 30. výročí svobody
Banger2. července 2019 | 15:33

Letošní 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest bude ve znamení oslav
30. výročí od Sametové revoluce. Sedm večerů na krásných historických náměstích nabídne
koncerty legendárních hudebníků z celého světa včetně předních domácích skupin a interpretů.
Vizuál festivalu, saxofon v kleci s otevřenými dvířky vyzařuje pocit svobody, která je tak důležitá
nejen pro improvizovanou hudbu, ale i pro život nás všech.

Bohemia Jazz Award
Populární americké duo Tuck & Patti bude hlavní hvězdou večera po tři noci, v Praze, Plzni a
Liberci. Přinesou svou význačnou směs virtuózní hry na kytaru a oduševnělých vokálů, která jim
přinesla fanoušky po celém světě. Jejich první návštěva České republiky byla na Bohemia JazzFestu
v roce 2008.
“Všichni je milovali,” říká zakladatel a ředitel Bohemia JazzFestu Rudy Linka. “Patti zpívá s
energií Janis Joplin a Tuck dokáže hrát jako Jimi Hendrix. A jsou z Californie, kde hudba nemá
žádné meze. V mnoha směrech jsou pro festival i pro letošní oslavu svobody perfektní volbou,”
dodává. Tuck & Patti obdrží tento rok Bohemia Jazz Award.

Jeden z nejzajímavějších mladých hlasů evropského jazzu
Další umělci odrážejí směs toho, co je už zavedené, a talentu na vzestupu. Nedostižná americká
kytarová legenda Ralph Towner se vrací. Italský klavírista Stefano Bollani, hvězda v rádiu i v
televizi ve své zemi, přináší se svým dynamickým kvartetem do Prahy svůj Napoli Trip, hudbu

inspirovanou tradičními neapolskými písněmi. Kouzelník za klávesami, Krzysztof Kobyliński,
jedna z hlavních sil polské jazzové scény, se ukáže v Táboře a v Brně, spolu s vzrušujícím
italským bandoneonovým mistrem Danielem Di Bonaventurou.
Otevření festivalu v Praze nepřísluší nikomu jinému, než rakouskému kytaristovi Wolfgangu
Muthspielovi – mezinárodně uznávanému hráči, který hrál s legendami jako Brad Mehldau a
Gary Burton. Další večer představí pražským posluchačům Lorenz Kellhuber se svým triem to,
co časopis Concerto popsal jako “jeden z nejzajímavějších mladých hlasů evropského jazzu.”

náměstí

Tuck & Patti

Rudy Linka

Lenka Dusilova

Ralph Towner

Lenka Dusilová a další
Česká jazzová scéna je zastoupena sestavou, která se dívá jak zpět, tak vpřed. Bluesový harmonikář
a zpěvák Ondřej Konrád je veterán staré éry, která ale zůstala svěží a aktivně působí se svou
kapelou Gumbo. Ti budou hrát v Liberci a Domažlicích. Lenka Dusilová, fenomenální česká
zpěvačka, bude otevírat koncert v Táboře. Ze statusu rockové hvězdy se přesunula do nevšední
exprese, volně přijímající vlivy z rozličných žánrů a různých hudebních zážitků.
Pianisté Martin Brunner a Tomáš Sýkora, nadaní skladatelé, kteří jsou stejně zdatní v jazzu, jako
v klasické hudbě, reprezentují budoucnost. Sýkora vyhrál cenu OSA za nejlepší jazzovou skladbu v
roce 2013, Brunner tuto cenu obdržel v roce 2010. Sýkora se se svým triem objeví v Praze a v Plzni,
zatímco Brunner se svým kvartetem budou zahřívat pódium pro duo Tuck & Patti v Liberci.

Podpořte umělce
Kdo viděl Elmhurst College Jazz Band vloni na festivalu, ten nemůže zapomenout na úžasnou
energii a technické dovednosti orchestru, který se stal oblíbencem jazzových festivalů ve Spojených
státech i v Evropě. Pod taktovkou dirigenta oceněného Grammy, skladatele a trumpetisty Douga
Beache, přinese ánsámbl z Elmhurstu strhující finále večera v Táboře a v Brně.
V souladu s tradicí festivalu nejsou potřeba žádné vstupenky, všechna vystoupení jsou zdarma.
Chcete-li Bohemian JazzFest podpořit a získat tak například VIP pass, CD či LP Rudyho Linky
nebo propagační předměty, můžete tak učinit skrz sbírku na crowdfundingovém serveru Hithit,
která poběží do tohoto víkendu.

