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A Czech Jazz OrchestraCzech Jazz Orchestra 
from central Europe,

The Karlovy Vary The Karlovy Vary 
Repre Band Repre Band - (KRB)
Cordially invites you to their first 
performance in Chicago.

They are going to take part 
in the 45th Jubilee 

EC Jazz FestivalEC Jazz Festival
on Friday, February 24,  February 24, 
2012 at 2.30 pm. at 2.30 pm. 
The festival stage is located at the 
Elmhurst College site, 190 Prospect 
Avenue – Elmhurst, Chicago, Illinois.

Only original songs composed by the KRB members - Ivan 
Habernal, Milan Krajic, Martin Plachy and Jindrich Volf Jr 
- will be performed; conducted by Ivan Habernal.
The KRB’s first performance was held five years ago. They perform as a jazz 
octet – 4 rhytmic instruments (guitar, piano bass, drums) and 4 wind instru-
ments (trumpet, alto and tenor saxophones, trombone). They give concerts 
and deal with all the main jazz styles. However, for their festival performance 
compositions influenced by current jazz have been chosen. The KRB members 
are musicians who appear in various professional bands and teach music at 
art schools.

They created music series “The Jazz Century“, where young listeners are 
acquainted with the development of jazz and jazz specifics through concerts 
with commentary. Another KRB’s project is the series “Touches“, where multi-
-genre concerts together with classical music performers are held. The KRB 
accompanies on talent singing competitions and cooperates with young sin-
gers. In a studio they have recorded their demo recordings and other two 
monothematic CDs. On the DVD a few concerts together with a symphonic 
orchestra can be seen. During the ball season the KRB play dancing music as 
well. See more at www.opsforte.eu.



Český jazzový orchestr Český jazzový orchestr  
ze střední Evropy

Karlovarský Karlovarský 
Repre Band Repre Band - (KRB)
Vás srdečně zve na své první 
vystoupení v Chicagu.

Představí se na 
jubilejním 45.  

EC Jazz FestivaluEC Jazz Festivalu
v pátek 24 února  24 února 
2012 ve 14:30 hodin. ve 14:30 hodin. 
Festivalové pódium je v areálu Elmhurst 
College, 190 Prospect Avenue, 
Elmhurst, Chicago, Illinois.

V programu zazní výlučně původní skladby členů orchestru 
KRB – Ivana Habernala, Milana Krajíce, Martina Plachého 
a Jindřicha Volfa jr. Orchestr řídí Ivan Habernal. 
První vystoupení měl KRB před pěti léty. Hraje ve složení jazzového oktetu - 
4 rytmika (Guitar, Piano, Bass, Drums) + 4 dechy (Trumpet, Altsax, Tenorsax, 
Trombone). Věnuje se koncertní činnosti. Zabývá se hudbou všech hlavních 
jazzových stylů, avšak na program festivalu zvolil skladby, které jsou pozna-
menány současným jazzovým děním. Členové kapely jsou hudebníci, kteří vy-
stupují v různých profesionálních seskupeních a vyučují hudbu na uměleckých 
školách. 

KRB má na svém kontě vznik hudebního cyklu „Století jazzu“, ve kterém 
formou koncertů s výkladem seznamuje mladé posluchače s jazzovým vý-
vojem a specifikou jazzového výrazu. Významným počinem je cyklus „Dote-
ky“, ve kterém vznikají multižánrové koncertní projekty s hudebníky z oblasti 
vážné hudby. Doprovází talentové pěvecké soutěže a spolupracuje s mladými 
zpěváky. Ve studiu natočil KRB svoje demo nahrávky a další dvě monotéma-
tická CD. Na DVD je zachyceno několik koncertních vystoupení při společné 
práci se symfonickým orchestrem. V plesové sezóně hraje i k tanci. Více na 
www.opsforte.eu.
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