
South Bohemia Jazzfest: 21.-22.8.2011 

18 – 23 hod. 

- Jihočeská verse Bohemia Jazzfestu, která je podporovaná skupinou ČEZ a Mane 

Holding. 

 

21.8. České Budějovice 

Fi. Jazz Co 

Beata Hlavenková Trio a Marcel Bárta 

Mina Agossi Trio (Francie) 

 

22.8. České Budějovice 

He Band 

Jack Cannon Blues Band (Maďarsko) 

Erik Truffaz 4TET (Švýcarsko/Francie) 

 

 

Fi. Jazz Co (Č.B.) 

Jiří Klimeš – kytara zpěv 

Petr Žižka -  klávesy 

Bernard Vaneček – basa 

Radim Píst – bicí 

Petr Puffer – saxofon 

Rudolf Procházka - perkuse 

 

Latino jazz. Taneční rytmy v podání českobudějovické skupiny jazzmanů pod taktovkou Jiřího Klimeše. 

 

Beata Hlavenková Trio a Marcel Bárta (Vertigo Q.)  

Beata Hlavenková - piano 

Tomáš Liška – kontrabas 

 Martin Novák – bicí 

Marcel Bárta - saxofony 

 

 

 



Pianistka, aranžérka a skladatelka Beata Hlavenková (1978)  je nastupující generací českých jazzmanů, 

kteří studovali na amerických jazzových univerzitách a věnují se výhradně vlastním  skladbám či 

improvizacím. Její poslední a velmi povedené album Joy for Joel (2009) komentoval jazzový kritik 

L.Dorůžka takto: 

„Přehrával jsem si to album několikrát, abych zjistil jestli poněkud poleví mé nadšení po prvním 

poslechu: ale pořád mi to připadá jako opravdu mimořádný zjev na naší současné scéně.” 

 

 

Mina Agossi Trio (FR)  

Mina Agossi - zpěv 

Eric Jaquot – kontrabas 

Ichiro Onoe – bicí 

 

Mina Agossi, černošská zpěvačka s  velmi originálním hlasovým projevem se jazzu věnuje od roku 

1993, vydala  6 alb a složila jednu operu pro  Lyon Opera.  V malém nástrojovém obsazení využívá 

svého hlasu  též jako dalšího nástroje. Spolu s imitacemi freejazzových saxofonových sól a 

scratchingem do mikrofonu  míchá spoustu hudebních stylů, od hiphopu přes worldmusic a jazz až k 

blues a rocku.  Na jejích albech najdete její autorské skladby, ale i úpravy slavných skladeb, např. 

„1983 (A Merman I Should Turn to Be)“ od Jimiho Hendrixe a „Money“ od Pink Floyd. Mina Aggosi 

vystupovala mimo jiné  na světových jazzových festivalech jako Vienna Jazz Festival, na prestižním  

New Yorském Blue note festivalu jako jeden z headlinerův roce 2008 . 

www.minaagossi.com 

www.myspace.com/minaagossimusic 

 

 

He Band 

Jirka Hebík  - zpěv 

Aneta Galisová- zpěv  

Miloš Švec  - kytara 

Karel Strnad  - klávesy 

Petr Bidlo - bidlo 

Michal Janšta – bicí 

Josef Kožak Krejčík - pozoun 

Pavel Puffer  - trubka 

Zdeněk Trost  - saxofon 

 

Reggae,  funky , James Brown, Gary Moore, Level 42, další legendy a vlastní tvorba.  Budějovická 

živelná kapela s hostem,Anetou Galisovou . 

 

 

 

 

http://www.minaagossi.com/
http://www.myspace.com/minaagossimusic


Jack Cannon Blues Band (Maďarsko) 

Adam Bíró – kytara 

Péter Gyergyádesz – kontrabas 

György Zoltai Zozó – harmonika, zpěv 

 

Precizní pojetí akustického blues (ale i kousků spíše z hájemství soulu) se příliš často nevídá 

ani v americké kolébce žánru, natož v Maďarsku. Trio, jehož hlavní hvězdou je foukačkář a 

zpěvák György Zoltai, ovšem otrocky nepřehrává vzory, nýbrž přistupuje ke standardům 

tvůrčím způsobem a v neposlední řadě prezentuje i vlastní autorskou tvorbu. Jack Cannon 

B.B. charakterizuje dokonalá vzájemná souhra až jakási prorostlost všech tří muzikantů, která 

jim umožňuje zcela „volně dýchat“ i v rámci jasně vymezených pravidel. 

 

 

Erik Truffaz 4TET (CH) 

Erik Truffaz -  trubka 

Marc Erbetta - bicí 

Christophe Chambet- basa 

Malcolm Braff -  piano  

 

Hlavní koncert South Bohemia Jazzfest 2011.  

Největší evropský trumpetista současnosti, otec elektronického jazzu, pokračovatel Milese 

Davise. Se všemi těmito přídomky se setkáváte u švýcarského hudebníka, žijícího ve Francii, 

který má za sebou již 10 alb. E.Truffaz se prosadil i v USA, kde jeho desky vydává 

renovované nakladatelství Blue Note.  Se svým kvartetem spojuje jazzové experimenty, 

drum’n’bass, hip-hop. 

Kritika přirovnává Truffaze nejen k jazzovému géniovi Milesi Davisovi, ale také k 

průkopníkovi ambientu Brianu Enovi: "s použitím minima tónů vytváří extatickou zvukovou 

atmosféru," píše časopis Rolling Stone. 

 

 


