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V Litvínově se sjede téměř 400 mladých jazzmanů po desáté. Jsou z celé ČR a 
zastoupeno je zde celkem 9 krajů. Letos se představí i zahraniční hosté z 
Lotyšska a Německa. Celkem tak budeme mít možnost v Litvínově během tří 
dní poslouchat skvělou, převážně jazzovou a swingovou hudbu neuvěřitelných 
46 hodin. Porotu tvoří páni Milan Svoboda, Martin Šulc, Přemysl Tomšíček a 
Matěj Benko. 

Akce má tři hlavní koncerty:  

Ve čtvrtek 12.6.08´ v Citadele od 19.30 proběhne Zahajovací koncert, kde 
hraje také domácí North Big Band, Studentský big band z Kopřivnice, Big band 
Jelgava z Lotyšska hrající naprosto skvělou latinu a profi hostem je KRB 
(Karlovarský repre band) pod vedením Milan Krajíce. 

V pátek 13.6.08´ v Citadele od 19.30 proběhne Hlavní koncert, kde máte 
možnost vyslechnou F Dur Jazz Band ze Zlína, Big Band "Swing-it" z 
Konzervatoře ze Zwickau a profi hostem tohoto večera je Milan Svoboda 
sextet. Tento koncert zaručuje kvalitní porci moderního jazzu a moc se na něj 
těšíme. Jamm Session rozjíždí překvapení festivalu, skvělý pianista Matěj 
Benko se svým triem (dva členové poroty v akci).  

V sobotu 14.6.08´ v Citadele probíhá již od 18.00 Gala koncert, který se bude 
natáčet na DVD a zahájí jej Jazzový orchestr VOŠ a Konzervatoře Jaroslava 
Ježka z Prahy, který v dubnu reprezentoval mladý jazz v kalifornském 
Monterey v USA na festivalu studentských orchestrů kam byl pozván jako 
jediný z Evropy, aby vystoupil na závěr celého festivalu. 

Krom těchto hlavních koncertů proběhnou koncerty po celý den v pátek 13.6.08´ 
na náměstí Míru v Litvínově a v sobotu 14.6.08´ na malé scéně na Loučkách. Při 
těchto koncertech se Vám představí všichni účastníci festivalu. 

IJF Litvínov 2008 podpořily :  

Město Litvínov, Ústecký kraj, Česká rafinérská, a. s., Unipetrol RPA s. r. o., 
Mostecká uhelná a. s., Severočeské doly, a. s., United Energy, Profimetal spol. s 
r. o., ČSOB a.s., ELA - PLAST s.r.o.. Všem moc děkujeme a pevně věřím, že 
nám zachovají přízeň i pro další ročníky. 

 


