
                                          FORTE o.p.s. uvádí

                      SÓLO pro TROMBON
                            (VII. ročník cyklu STOLETÍ JAZZU)

 Věnováno vzpomínce na fenomenálního českého trombonistu Svatopluka  
Košvance,  prvního nositele karlovarské jazzové Ceny barona Schoenecka.

           Původně naučný program Karlovarského Repre Bandu určený školní 
mládeži v cyklu, který připomíná, že vývoj jazzové hudby má již za sebou celé 
století. Zásluhou zajímavých hostů má co říci i veřejnosti a proto uvádíme tento 
program i formou klubového jazzového koncertu v divadle Husovka.
Náš koncert z cyklu každoročně pokrývá jednak vývojové etapy stylového 
vývoje a dává možnost návštěvníkům uslyšet ukázky výrazových schopností 
jednotlivých hudebních nástrojů používaných v jazzu. Letos se věnujeme 
trombónu. 
           Původně dohodnutého hlavního hosta programu Svatopluka Košvance, 
který letos obsadil nebeský trombonový trůn, zastoupí v našem koncertu jeho 
přítel a profesorský kolega z Konzervatoře Jaroslava Ježka a vynikající jazzman 
Přemysl Tomšíček. Dalšími spoluhráči mu budou karlovarští symfoničtí a 
jazzoví trombonisté Zdeněk Krám j.h. (KSO + KBB) a Jan Vacula (KSO + 
KRB) a mladý zástupce ze studentského Big Bandu Gringos Tomáš Bursa. 
Ano, dobře počítáte -  KRB posílen o zdatné hosty bude doprovázet v tomto 
koncertu kompletní pozounový kvartet ! O průvodní slovo se tentokrát podělí 
sami trombonisté – Přemysl Tomšíček a Zdeněk Krám.  Výběr skladeb byl 
svěřen kmenovému trombonistovi KRBu Janu Vaculovi.   
Staré moudré úsloví praví, že hudba je dobrá, udrží-li se při životě půl století. 
Jazz  potvrzuje svou životaschopnost tedy již dvojnásobně. 
Těšíme se, že se přijdete podívat a vyslechnout náš koncert o den později než 
bylo původně v některých měsíčnících anoncováno (ne ve středu 18.9.) ale ve
                    čtvrtek 19.9. 2013 v 19.30h do Husovky !!! 
Vstupné  100,- Kč – studenti a senioři polovic.

Dva čtvrteční dopolední koncerty v aule ZŠ a ZUŠ ( 10.45h – 3. + 4.ročník ZŠ.,   11.55h 
– 5. + 6.ročník ZŠ ) jsou určeny školní mládeži s tradičním symbolickým vstupným 20,- Kč.

Série koncertů je konána s finanční podporou Statutárního města Karlovy Vary.
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