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Milá

Sekce,

uběhla teprve polovina jazzo
vých dnů a mně končí dovolena.Tak
že se vracíme s přáteli do Teplic
/škoda/
Píši,protože vam cnceme podě
kovat za vše,co jste udělali.Lopravní podniky,Lucernu.Bylo to moc
zajímavé.Velice mě nadchnul patek
a sobota.Jsem mlady/20 let/ a spí
še posloucnam oeat a byl jsem moc
mile překvapen například horkým
dechem s Janičkou Koubkovou.Patek
byl večer plny pohody a spokojenos
ti. Sooota- to byl večer šílenců.
Avantgardní,odvážný a nejzajímavější.Bylo tam všecnno.Poklidná muzika
z Madarsku,šokující uue Boemi/jsme
raai,ž~ jsme poznali i tento žánr/,
Stivín je světová špička a Extem
pore s C.K.Vocalem byl nejlepším •
závěrem.Tente koncert by oe měl opak vat ještě jednou.Abych pravou
napsal,přijelo r.as pět až z Teplic
jenom na Extempore.Ale nelitujeme
ničeho,co jsme vidělJ.bovolena,kte
rou jsme si vzali,stála za to.Mů
žu za sebe i za své přátele říci,
že mě Jazzová sekce vychovává huaeoné a učí mě poznávat.O C.K.Vocálu jsem jenom slyšel,ale oyl mi
šumu fuk.Eaócnlo mě,s jakou chutí
zpívali s Extempore.Jsou výborní.
Dříve tycnom na jazz nejeli,ale
odedneška pojedu nu kraj republi
ky.Nejen za Extempore,ale i za jaz

Na četné dotazy, zda Jazzová
sekce nepůjde příští rok raději
do Prčic než by pořádala další
ročník PJD odpovídáme: NE! Snad
se nám příště podaří zabezpečit
vhodnější termíny, které se ne
budou krýt se zkouškovým obdobím,
maturitami. Pražským jarem a kte
ré nebudou následovat tuk těsné
za mamutí akcí typu Mezináxoaníno jazzovéno festivalu. / Malá
uxázka: Jazzová sekce si v poio-

zovou sekcí,C.K.Vocalem a Horkým
dechem.
Jede nám vlak.Končíme a děkuje
me.Za rok nás přijede lOx více.
P.S. Fantastické bylo,že jste se
postarali i o ubytovaní našich přá
tel.Jen plakáty a reklama v Praze
nebyla.Škoda. Posíláme to z Praný
a doufáme,že to dostanete brzo.
Pavel,Honza,Evu,Jana
fanoové z Teplic

Vážená Jazzová sekce,
absolvoval jsem všechny koncer
ty v Lucerně a ještě navštívím dal
ší.kád bych poděkoval za všecnno.
O jazzovém cění jsem se dozvěděl
náhodou oc svéno přítele,který je
vaším členem.
1 já bycn rád přinesl svůj ná
zor na celý velký maratón.Měl jsem
smůlu,že se me nikdo od vas neptal.
Zato ale monu víc napsat.
v " Ovunách " z neděle píšete,že
nogně mladých holduje více rocku
nez jazzu.Podle méno názoru to nenení pravda.A když ano,tak si my
slím, že si za to monou jazzoví hrá
či sami.Nikdo ze zavedenycn nepři
náší nic nového.Bojí se.Výjimkou
je Jana Koubkovas Horkým decnem a
Stivín.Další zakopaný pes je v tom,
že je publikum nevychované.Chtělo
by to lidi' pomalu při vykat,učit je
vnímat.Jednou za rok to nestačí.
Publikum je nadržené na věci,kte

DO PRČIC?
vině roku ly77 zamluvila na ja
ro 7d Lucernu. Začátkem roku ob
držela zpiávu od Pragokoncertu,
že MJF se po jedenáctí letech
přesouvá z tradičního října na
jaro. Změnili jsme termín í'Jd
na podzim. Následovala informa
ce, ze MJF bude v červenci. Vrá
tili jsme PJD na nej bližší mož

ré zde nemají zázemí.Jedná se hlav
ně o beat.Mé přesvědčení bylo utvr
zeno,koyž jsem v sobotu slyšel,jak
lidi přijeli na Extempore z Moravy,
ze Slovenska... Přitom jsem se do
zvěděl, že je to skupina,která hrá
la oa minulých Jazzových dnů asi
4 x.Trochu málo.Vím,že to není va
še vina.
Vynikající oyli také Ossian.Oje
dinělé a těžké sousto pro českého
divaka.Pochopit složitost Orientu
v nudbě je pěkná práce.Moc děkuji,
že jsem měl možnost je shlédnout.
Podivný oyl hudební experiment
4P pro Ena.Koukal jsem jak blázen,
ale je skvělé,že jsem to slyšel a
se mnou ohroaná masa lidí,holdují
cích rocku.Možná,že se na to nikam
nepoženou,jako na ETC,ale už jich
nooně ví více o konkrétní muzice.
Nebyl jsem sam připraven,ale sklad
ba Tabu od Dua Boemi stála za to
Dále bych velice rad poděkoval
za spojení amatérů od Extempore s
C.K^Voculem.Bylo to odvážné a ohrom
né. Skoda, že tato amatérska skupina^nema více možností.Hudebně od
loňska vyrostla a hrala dosti slo
žitou muziku.C.K.Vocal mě nezkla
mali ani v neděli.Velice promyšlenavěc a dotažena až do konce.Je na
nich viděl kus poctivé prače.Na
ETC je vidět,že jsou profíci.Veli
ce mile překvapila skupina Fussion.
Kdo oy to čeKbl od Němců?
K napsaní tohoto listu mě při
vedla lítost.Lítost nad vším.Tolik
nadějných mladých lidí,kteří mají
chul dělat,třeba vystoupit jednou
za rok.
D.K.
ný volný termín v Lucerně - kvě
ten. MJF byl nakonec v aubnu. I
tak nám Lucerna původní květno
vý termín přesunula o týden z
důvodu naléhavější akce. O kom
plikacích s přesunem termínu za
hraniční cxx souoorú, ubytovaní
atd. se nemusíme rozepisovat.
Pouosných problémů byla spousta.,
Musíme přesvědčit pár desítek
odpo.ednýcn činitelů, abý dopad
la lépe i propagace a můžeme se

pak. těšit na přeplněné Lucerny,
měs tské Knihovny, „Ponrepa a Malo
stranské besedy. že to letos do
padlo txocnu jxnak, není tedy jen
naši vinou. hejvíce^ás mrzí, že
tak kvalitní nuupu, jakou letoš
ní Pražské jazzové dny přímo pře
tékaly, slyšela pouze část oněch
věrných fanoušků, s kterými se po
tkáváme během roku nejen v Lucer
ně,, ale i v kinech, na výstavách,
v divadlech a jince.
Když jsme odcházeli v sobotu
v noci z Lucerny, potkávali jsme
skupinky různě navzájem se podpí
rajících, kulhajících a pajdajících lidiček. Před Hlavním nádra
žím mávali někteří z leže na taxí
ka. Marně. Asi do těch Prčic ne
půjdeme. /tk/

RECENZE

...ANEB KONEC
JAZZROCKU
V ČECHÁCH?
4ivě nedělní Jazzrockové dílny
byly vžaycky nenavštěvovanějším
pořadem PJB. Inu, tentokrát tomu
tak nebylo. Odpoledne tři pětiny
sálu, večex- o něco víc, to výstiž
ně signalizuje prudký pokles záj
mu o tuto hudbu. Však jsme také
měli možnost vidět, proč tomu
tak je. Stále stejné tváře, stá
le stejné nápady a když nové,
tak jen stěží rozeznatelné od
těch starýcn.
Kým začít. Asx oběma soubory,
které mají blíže & rocku. Totiž
ETC a C.K. Vokálem.
Írvní ze souborů nás potěšil
syým nezdolně nekompromisním
přístupem k rockové muzice. Před
vedl kombinaci stax‘ých, osvědče
ných čišel /Na okraji, Pomaxu
v revolver se ztrácí víra/ s no
vinkami /Eišíkova úprava HrabetoVj básně Vaxiace na renesanční
téma v nádherném hrubého aranž
má pro akustickou kytaru, ovoje
nousle a klarinet ue sněd Ještě
íďásnější než ótříhaii denula
milého cnlupečku/. K tomu připo
jila kapel, ještě několik mstrumentálek, v nicnž dominoval pře
devším nezkrotný hudečci temperament Vladimíra Padrúňka. Někdy
se zdá, že kapele by slušelo hrát
o trochu méně překomplikované,
prostě trochu víc přímého, tvr
dého rocku.
C.K. Vokái byl tentokrát pro
následován smůlou, odpoledn'* jim
nefungoval strobosxop a večer
zase nedokonale vyzněly fluores
kující masky v jejich úpravě Corbiérovy básně. To je problém
váecn akci tohoto typu. Jednoduše
nasvícená rock and rollová sku
pina to má mnohem lehčí, Ale přes
to se C.K. Vokál velice líoix,
především pru odpicn-.s jakým Zpí
vá kumarův nám příštích ubr?: ,
u pr> procítěnou interpretaci
vrcholu jejicn alba _ násku.
a tea teay k těm vyloženým
jazzrocKúm. Výcnudcnemccká pusion de souborem dourých hudeb
níků, kteří vsak nemají ještě
v hlavě přesne urovnáno, co bu

dou hrát. i>íbil se hlavně pia
nista, zpěvyčku bychum mohli oz
načit za jeden z největších omy
lu letošních Jazzových dnu. 0 to
lepši byla samozřejmě Mirka Kři
vánková z Chasy. Stále le^ší hla
sová technika velmi pěkně kores
ponduje s promyšlenou koncepcí
její skupiny. Chasa se pomalu stá
vá nej originálnější skulinou své
ho žánru v Československu. Ovšem
mám obavu, že bez zpěvačky by
poslech nebyl tak zajímavý.
Dalším z řady experimentů, ji
mlž se pokusila Jazzová sexce na
těchto Dnech ukázat různá výcho
diska ze začarovaného kruhu, do
něhož se tento žánr zase dostal,
byl koncert Comba FH ve spoluprá
ci s vizuálními efexty, Via Lucis.
Já ví.h, Wno pracují s pěti různo
barevnými lasery nestejných
intensit, takže se nqbizí oblí
bené téma hovoru o malých českých
poměrech. Tady však š.lO přcde-v
vsím o to, aby se mohlo axespom
zkusit, jpk to ve skutečnosti vy
padá a co s>tím do budoucna.Z tonoto hlediska můžeme mluvit o ně
kolika opravou náduerných okamži
cích ve spojení s původní Pikejzovy huaoy a laserového světla,
především v té pasáži, kdy neus
tále se objevu ící erupce červe néno bodu skvěle korespondovaly
s partem prepar .ováného piana.
Tak to by byly dojmy z Jazzrockové dílny. Publikum bylo da
leko norši než předchozí dny a
poněkud inklinovalo ke s nobismu.
A tak jediné co prohřálo smutné
duše těch skalních, byl Fikejzúv
experiment a krásná Mišíkova pís
nička. už jen pro ni stálo na
koncex't jít.

h-L

PROFILY
DECZI-DVOŘÁK
"A co byste cx.těli, abyexx vám
k tomu povídal? Napište tam, ze
jsme chtěli napřed hrát v triu,
ještě s Pavlem Lískou, ale že to
z časovejch a tecnnickejch a jinejcx. důvodů nevyšlo. Taknle ve
dvou uz jsme párkrát nráli v ...,
tam vám oe to nrozná zlodějina,
jednou přišel Némec a cxitel čty
ři wni. ky a on mu povídá stopaaesát korun, kdyby si je rozměnil,
spaiii a nadejohal se toho smradu, taK je víc zfetovanej nežwvožralej po tý wnisky. On je teď
Sarka s Hegerovou pryč, ale do
středy se vrátí, určitě jo. My tu
máme taK udělaný, že envilku hraje
on a pak zas vá, já teď nemůžu
moc hrát, pan najednou začnu kaš
lat a trvá to třeba dvacet minut,
to je nrozná cnoroba ta sarkoidoza. A ještě mrcha dostala skladbu
na tý nový desce co možná vyjde.
Hele,ty děláš na patologii, j^k
vypadají plíce, když je tam máš
na stole? Jsou šedivý nebo „aký?
Čer- ... Nazdar, ahoj, kluci, to
hle je můj kamarád Honza hammer.
To je jazzová parta, Honzo, a vědí
o tobě úplně všechno."
-’ak už se mluvilo o jiných kapelúc/', než o tandemu Deczi - Dvořák.
Ten si ale, pokud se nepřihodí něc; neČeKanéno, můžeme posleennout
dnes večer, a dozvědět se tak o
sxupine všechno důležité. Její čle
ny jisté představovat nemusíme.
/ He/

JAZZ FRAGMENT
" Ahoj,Michale,chtěl bych se
tě zeptat na nějaké zajímavosti
o skupině Jazz Fragment."
-"To by ses měl raději zeptat na
šeho šéfa Aleše."
"Aleš není vůbec k sehnání,tak
jsem šel za tebou.fíekni mi kdy
jste se sešli tak,jak hrajete v
denšní podobě ?"
- " Jé,já mám krátkou pamět,ale
Silvestra 1977 jsme už slavili ,
společně na chalupě- jo počkej,to
bylo na začátku školního roku 1976
- 1977. To jsme se sešli s Alešem
Faixcm a ještě jedním saxofonis
tou.Ten ale od nás odešel.Jirku,
tedy houslistu jsme získali tak,
že ho prostě znám a bydlí tady
kousek od nás."
"Odborníci říkájí,že originali
ta souboru je ve spojení houslí a
flétny.Co vlastně hrajete za mu
ziku ?"
- "Skládá to všechno A.leš Faix a
my tomu říkáme faixoviny.To se to
tiž hned pozná podle harmonie.Aleš vymyslí nějakou věc a já a,
houslista vymýšlíme unisona,té

mata,učíme se improvizace a nako
nec přijde rytmika.Nehrajeme z
not^ani neničíme potíže se zapama
továním těch věcí.Ani pořádně z
not nedovedem zahrát.Jedinej Jir
ka má konzervatoř,tak ten to umí
dost dobře.Mně ^e osobně hraje ta
ké lip bez not.Zdá se mi,že mě noty^břŽdily.Takhle je to takové vol
ně jší.Kdybychom hráli z not i,by
lo by to takový svázaný a mimo
to je t^dy taky radost třeba z hle
dání tonu.No a cizí skladby nacvi
čujeme odposlechem z pásků.Do not
zapsaná skladby jsme měli jenom
při nahrávání do rozhlasu a to je
nom kvůli honoráři,"
"Slyšel jsme něco o změně názvu
skupiny jenom na Fragment.Nevíš o
tom něco ?"
-"Jo,on totiž už jeden Frag
ment existuje v Hradci Králové,
ale to je nějakej bigbít."
"Tak ti díky."
Nakonec se mi podařilo sehnat Aleše Faixe a ten mi řekl k sou
boru ještě toto;
"Přesto,že spolu hrajeme více než
jeden a půl roku.počet našich vy
stoupení (včetně CAJFu a Domoviny)

zatím nepřevýšil počet prstu^na
obou rukou.Hledali jsme totiž ces
tu k lidem pres špatnou organiza
ci. Totiž PKS.Po ročním vyčerpá
vajícím dotazování této nevlídné
instituce nám oznámili,že kvali
fikaci získávají pouze dva členo
vé Jazz Fragmentu,a tudíž nás ne
mohou zprostředkovávat.To,že za na
ši hudbu nemůžeme dostat honorář
nás už dávno neskličuje,Horší však
je,že nevíme,kdy naše pevné spole
čenství roztrhne vójnn (bubeník
Michal Bartoš,který s námi hraje
od Olomouckých jazzových dnů,kon
čí studium elektřiny)
přesto věřím,že Jazz Fragment
vydrží nejméně rok.Na iyto PJD jsme
nacvičili naše nové věci s Janou
Koubkovou,která nám nabídla spolu
práci již dříve,avšak k realizaci
došlo teprve a§i před měsícem.
Doufám^že ana s námi bude hos
tovat češteji,protože dělat s ní
muziku je opravdu pohoda."
(-mh-)

hemenex
"Před rokem to začalo a za
rok tomu bude konec", říkají dnes
zakladatelé skupiny Shunka + Wayce, jinak původně duo Hemenex.
Ota totiž končí /teoreticky/
školní léta a nedostatek zele
ných barev v jejich šatníku má
být brzy potom odstraněn.
Skupina se časem rozšířila
/na XI.SJDíse plánoval nonet/
a dnes hraje v obsazení Jan Sulc
klavíry a odpovědnost, Jiří CeT
likovský saxofony, £ lk03, Karel
Vršecký bicí, Josef Sfastný ta-,
sově nástroje, Lnžaro Gruz trub
ka a pohoda.
"V kapele jsme se vždy sněži
li o vlastní svébytný projev.
Původní neelektrifikovaný sextet
hrál loni v Domovině hudbu, ve
které spojil zvuk a barvu akus_
tických nástrojů s tvrdými, téměř
rockovými skladbami", říká ve
doucí J.Sulc.
Krok k vlastnímu výrazu byl
uČintn nastudováním Sulcový dvou
hodinové jazzové partity o sed
mi Chodech "Večeře", která tvo
ří dnes kromě dalších jazzových
skladeb základ repertoáru skupi
ny. Ha příští sezónu skupina
připravuje opět rozsáhlý reper
toárový* blok, kde se počítá s
ještě důslednějším využitím vý
razových možností hudebníků a
dále - se zjemňujícím prvkem
dívčího hlesu.
Pro VI. PJD je přihotoven
program, kde kromě závěrečné,
speciálně pro PJD skládané sklad
by "Pochod PJDaneh Smoke ’.7ylk"
vystupují j.h. B.Volf, E.Rehterger a tanečrtí skupina Inspiration Lad. Pleštila.
Nabídky, informace - J.íelikovský - 6k612.
Taneční skupin: li IS PIRÁT ION
Choreografie L.Pleštil
Taneční skupina Inspiration je
složena z členů Vysokoškolského
uměleckého souboru a pražské kon
zervatoře. Vlivem Jana Hartmane.
a Ivany Hubicové čerpá p •cv' :.ni
z techniky Marty Grahamové a
jazzového tence. Chce si získat
obecenstvo, které by jejímu ta
nečnímu vyjádření rozumělo, ne
jen v Praze, ale i v jiných - ■ s_
těch naší rernlliky.

PANÍ MANAŽÉRKA
Hanka Herrmannová pracuje
se skupinou ETC už od jejího
vzniku jako organizační vedou^
cí. StE.la se za těch pár let
nejen ne jsympatičtějším člově
kem ve své branži, ale zároveň
i vzorem solidnosti, postivosti
8 korektního jednání. Je to
vlastně jediná žena mezi mana
žéry a tudíž zajímavý objekt pro
rozhovor. Nelézt ji nebylo těž
ké. ETC. letos vystupovalo na
Jazzových dnech a kde je ETC,
tam je zaručeně i ona.
" Hanko, jaké je to být
manažérkou rockové skupiny? "
" Těžké."
" Tak nějak konkrétněji ... "
" Je to opravdu těžká záležitost.
Psychicky i fyzicky. Nejen pro
to, že jsem žena, ale i kvůli
druhu hudby, kterou ETC nabízí.
To den začíná v sedm ráno za
zvoněním telefonu a^končí kon
čí pozdě v noci vyplňováním růz
ných lejster. Kdyby to nebyla
zároveň moje záliba 8 kdybych
neměla ty kluky ráda, tak bych
to asi edělela.
" A co agentura? "
" My máme to štěstí, že máme
bezvadnou agenturu, tu Středo
českou. Jsou ■welice rozumní,
vycházejí nám vstříc. A dovedou
se nás i zsstat, protože vždycky
se najde rřkdo, komu se'hudbě ne
líbí a napíše na nás stížnost.
Jsko tuhle ten ze Ždáru nad Sá
zavou. Ještě že jsme měli svěd
ky ne to, že když nás viděl,
tak byl podnapilý. Problém je
v tom, že koncertní příležitosti
si musíme shánět sami, ne to
agentuře nemá čas.
" A kolik těch koncertů za mě
síc máte?"
" To záleží na měsíci. Jsou ta
kové, že si zahrajeme i dvacet
krát, ale existuje pár měsíců v
roce, kdy jsme rá^i. že můžeme
vystoupit alespoň šestkrát.
" Ale za šest koncertů v měsíci
se přece nadá žít! "
" No nedá. Kluci se museli ne
učit trochu hospodařit s peně
zi. Ale i tady nám občas pomů
že i férová spolupráce s agen
turou, která dá zálohu, když je
nejhůř.
" a co kapela, respektuje vás?
" Respektují, i když se nesna
žím těžit z toho, že jsem žena.
To víte, je to snimi taky těžké.
Pět lidí, to znamená pět oilišných povah, a také pět různých
přístupů k nim. Ti kluci by měli
tvořit v té neklepší pohodě, to
je jeden z hlavních ůkolů, které
já jako manažer mám. a řeKnu vám,
že je zatraceně náročné jim vytvá
řet poho.tu, když nemáme ani zkušebiiu.
" ETC nemá zkušebnu?"
" Ne. Po tom co se nemůže na Stra
hově, tak nemáme žádné mír to.
Sháníme něco jak div^ ale ta smů
la , která pronáší* duje kapalu už
od jejího zrodu, se lepí na nás
i ted."
" A co si koupit něco ne venkově.
Třeba stodolu... "
" To bychom na ni museli mít. Co
pak o to, kdybychom mohli vyjet
ven, třeba do NDR nebo Polska,
tak bychom si' třeba i něco koupi
li , ale při všech dosavdních pří
ležitostech nás Pragokoncert od
mítl prostředkovat. "
" A kde tedy skladujete aparaturu?
" No někdy i u mne dome. Manažér
musí být občas i skladník.

HUDBA ML
UVÍ I SLOVEM
I přes známou pravdu, že hu
debník nejvíce řekne právě svou
hudbou, mi poslech prvních kon
certů VI. PJD vnukl malou otázku.
Je strohé představení souboru
konferenciérem večera naprosto po
važující pro dokonalé uvedení obacenstvu?
Skupiny na pódiubeze slova při
jdou, odehrají svoje a beze slo
va odejdou. Nemohu se ubránit do
jmu, že mnohým vystupujícím sou
borům by prospělo provázení vla
stního pořadu přímo vystupujícím
hudebníkem. Ke každá skupina či
sólista má fluidum Jirky Stivína,
který by se domluvil s celou Lu
cernou snad pouhým hučením do plá.žové mušle.
Netkví také část obrovské posluchačské oblíbenosti například
souborů O.P.S.O., ETC, JAZZ Q
právě v bezprostředním a fundo
vaném provázení koncertu slovem
Pavla Klikara, resp. Vládi IJišíka, nebo Martina Kratochvíla? Mu
zikanti jsou odjakživa považová
ni za lidi schopné a nechce se
mi věřit, že by se ve skupinách
nenašli hudebníci schopni vlast
ního slova. Nejdená se o fušová
ní do řemesla konferenciérů, ale
přinejmenším představení členů
skupiny jedním z nich by znělo
jistě lépe než čtení z papírku
konferenciérem. /^Eda/
Z REPERTOÁRU OPN

Slepé uličky
A v troskách arény
kde už jen sýčkové se časem slé
tají
na předplacená místa
stojíme ty a já
věčnost a smrtelník
hrajeme nazpamět svou balkónovou
scénu
a já
až k zoufání němý a bez moci
klečím ti u nohou a nemam na slo
vo
které by přežilo
pod Trestem doživotí
Hledím ti do očí
jsou jako skleněné
vidím až do nebe
letí tam nad zemí prapor
sypou se vlákýnka
jak stoupá povětřím
jeainou ze svých ran bycn
do něho nezabalil
Marně ho zaháním
Marně se ohlížím
Je svaté úzkosti
už od počátku světa

Jak se rodil program PJD

Obvykle po telefonu:
Horký dech JK; Chci dělat něco
jiného, jen pro festival s dopiovodem profesionálů.
Amlgam: Mohli tysme..., my máme
hráče na tablaj z Indie
Jiří Stivín: To víš, ze chci hrát-,
ale počkej, ja nevím, vis co, na
piš třeba Jiří Stivín a co s otaz
níkem.

4P pro Ena: Lubor šonka - mám ta
dy partituru pro čtyři piana a
sbor.
Fusion: Slávek Jíša - volám z
Plzně (asi půlnoc), včera jsem
slyšel Fusion. Jsou ve vynikají
cí formě.

Due Eoemi di Praga: po poslechu
jejich poslední desky u Pantonu
se skladbou Václava Kučery Tabu.
Karel Růžička: po úspěšném sólo
vém vystoupení v Olomouci.
Deczi&Dvořák: Laco - a to víš, že
máme tandem? Trubka - kytara!
Via Lucis: Josef Vlček — měli by
chom se podívat do Udy na ty la
sery
Extempore; Jestli se nerozpadne
me , tak něco vymyslíme.

Informace o festivalu Forte CamVe dnechz6. - 9. 7. 1976 ve
Wroclawi-Lesnici proběhne festi
val současné huaby pod sirým ne
bem. Členové Jazzové sekce budou
informováni bliže o této akci v
informacích, které obdrží s no
vým bulletinem, -p-

SLOVO FOTOGRAFŮM
Jazzové koncerty, zvláště fes
tivaly, oývají nejen požitkem pro,
ucno poslucnače, ale i vděčnou pří
ležitostí pro oči fotografů. Zná
mé tváře jazzovýcn muzikantů, ni
terné naujetí sólistu při hře, i
kousek atmosféry, která se klene
z póaia do nleuiště a zpět, láxá
zachytit opticky ten neopakovatel
ný okamžik. Výstavy jazzových fo
tografií, např. v Kralupecn, ve
Slaném atd. mají svou tradici i
obaivovatele. Rada fotografů, kte
ří se při nástupu další kapely,
nebo sólisty rázem zveanou ze své
ho úkrytu přeu poaiem a cvakají
spouští, patří také trocnu k jaz
zové atmosféře. Až sem je to v
pořádku. Ale: Zkuste se v^ít uo
situace, kdy stojíte na pódiu,
nrajete na nástroj, soustředíte
se, aoy byl výsleaeK co nejlepší,
auy nastal patřičný kontakt s poslucnači, aby se nudba líbila,
oviti na vas reflektory. Je vám
horko, ale na to Jste si už více
méně zvykli, jinak to nejde. Ko
lem vás, zleva z prava cvakají
spouště, blikají blesky. Ruší vás,
ale musíte nrát aál i po tom, kdy
fotografové běhají za vámi, před
vámi, plazí se po Zemi nebo snad
visí i od stropu. Nebo si předs
tavte, ze jste obyčejný divák, nou
píte si vstupenku a chcete mít
něco z muzxky. Sledujete své, hu
debníky na pouiu a návdavkem se
vám dostane estetickéno požitku
sledovat i všelijaké vyhlížející
postavy, které cnaoticky pobíha
jí po scéně, plazí se za bedna
mi, klavíry, vykazují za bxcími,
zakopávají o kabely, mxkrofony,
a cvakají a bleskají.
Takže, trochu taktu a onledu
by neškodilo, /e/

NÁZORY
V minulých letech jsem navště
vovala Pražské jazzové dny pra
videlně, letos mi v tom brání
mé povolání /psycholožka/, ale
přesto jsem dnes nemohla vyne
chat. Musím přiznat, že mne
přilákal Stivín. Mám ale dojem,
ze se jazzové dny stávají již
také snobskou záležitostí.
U nich to je určitě škoda.

Moc se mi dnes líbí C a K Vocal,
škoda jen, že musí dělat instru
mentální hudbu přes playback.
V televizi, tam to dělají z po
hodlnosti, ale u nich to vidím
jako nutnost. Z VI. pražských
jazzových dnů mám radost, jako
každý rok.
Karel Rydlo, Nové Město n.M.
Včera mne Stivín opět ujistil,
že umí. Kvalitní emoce snad umí
vyvolat jen opravdové umění.
U Chasy mě napadá, že to je kul
tivovaná muzika.
Nestačí jen profesionalita - to
bych dodala k vystoupení Fusion.
Důvěřuji Jazzové sekci, že zve
vždy dobré jazzmany, ale u profe
sionála je snad povinností, aby
ovládal technicky svůj nástroj,
ovšem dobrou hudbu činí až teprve
to, co tomu dají hudebníci sami
navíc.
Jana - studující

Vyzýváme pořadatele větších jaz
zových a rocKovýcn akcí plánovanýcn
v letošním xoce, aby nám sdělili
termíny a pourobnosti.
Z poslední zásilky nám pošta
pro nedoručitelnost vrátila něko
lik obálek: ^uooš nolafa, Prana 10
Petr Spurný, Orlová, Jaroslav Kočí,
K. Vary, xvostislav Mazánek, Vsetín.
Pokud jste mezi návštěvníky 6. PJD
nebo vaši přátelé, ohlašte se nám
- jinak přijdete o dvojčíslo.

PROGRAM DNES
Lucerna 19,0o hodin
Jazz Fragment
Karel Růžička
Laco Déczi + Zdenek Dvořák
Nouzové přistání Michaela Kocá
ba
bohemie
Hemenex

DALŠÍ DNY
25.5.1978 čtvrtek
Městská Knihovna 20,00 nodm
Stemuout ^tompers
Senior Dixieland
Classic Jazz Collegium
Originální Pražský Synkopický
Orchestr

26.5. 1973, patek
Přístaviště u ialackéno mostu
19,00 hodin
Závěrečný Jam session hudebníků
na parníku Vyšehrad

