PÁTEK / FREITAG / FRIDAY

22.09.2017, 20:00

Jazz Dock

Florian Kern & Adrian Krug (DE)
Florian Kern (g), Adrian Krug (harp)

Special Guest: Joe Kučera (CZ)

Ginger Blues
feat. Jessie Gordon (DE) (AU)
Jessie Gordon (voc, ukulele),
Jan Hirte (g, voc), Dorian Gollis (b),
Matthias Falkenau (p)

Special Guest: Charlie Slavík (CZ)
SAMSTAG / SOBOTA / SATURDAY

23.09.2017, 20:00

Jazz Dock

Charlie Slavík & The Rhythm Girls (CZ)
Charlie Slavík (harp, voc),
Tereza Nálevková, Radka Říhová,
Karolína Stasiaková (voc),
Kuba Červinka (g)

T‘s Independent Boogie Co (DE)
Julius Seelig (voc), Benny Krise (g),
Marc Witte (key), Markus Kunz (harp),
Roger Radatz (dr), Trott (b)

Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
www.jazzdock.cz
Tickets: 400,- Kč / 270,- Kč

Florian Kern & Adrian Krug (DE)
Florian Kern používá v bluesové hudbě i havajskou kytaru. Jeho výrazný
hlas zve své posluchače na cestu, která prochází různými hudebními směry,
od folkové hudby přes jazz a soul, až po světskou hudbu. Díky bluesové
foukací harmonice Adriana Kruga získávají písně “Flo” Kerna další velmi
zajímavé variace zvukového spectra.
Florian „Flo“ Kern even uses a Hawaiian guitar in his style of playing the blues.
His distinctive strong voice takes the listener to diverse musical directions. It
goes from folk to jazz and soul. Thanks to Adrian Krug‘s blues harmonica,
„Flo‘s“ songs soar with a very interesting extension of sound.
www.flokern.com

Ginger Blues feat. Jessie Gordon (DE) (AU)
Jan Hirte je již několik dekád považován za jednoho z nejlepších bluesových kytaristů v Evropě. Australská jazzová a bluesová zpěvačka Jessie
Gordon vyhrála několik ocenění, vystoupila na festivalech po celé
Austrálii a procestovala Singapore, Německo, Francii a Španělsko.
V České republice bude poprvé. Za spoluúčasti pianisty Matthiase Falkenau
a basisty Doriana Gollise se BERLIN NIGHTS v Jazz Docku stanou zářící
swingovou revue z blues, jazz & ragtime.
Jan Hirte has been one of the best blues guitarists in Europe for more than two
decades. The Australian jazz and blues singer Jessie Gordon has won several
awards and performed throughout Australia, Singapore, Germany, France
and Spain. With Matthias Falkenau (piano, keyboard) and Dorian Gollis (bass)
their programme BERLIN NIGHTS became a very bright and swinging blues,
jazz & ragtime revue.
www.janhirte.com, www.jessiegordon.com.au

Charlie Slavík a The Rhythm Girls (CZ)
Charlie Slavík je nejuznávanějším hráčem na foukací harmoniku v ČR.
Jako jediný Čech v historii se v roce 2013 zúčastnil prestižní mezinárodní
bluesové soutěže IBC v americkém Memphisu, kde postoupil až do semifinále. The Rhythm Girls-Tereza Nálevková, Radka Říhová, Karolína Stasiaková
-jsou tři půvabné zpěvačky zapálené do rytmu swingu a skupinu doplňuje
skvělý kytarista Kuba Červinka.
Charlie Slavík is the most respected harmonica player in the Czech Republic.
He is the only Czechoslovakian to ever participate in the prestigious international blues competition IBC in Memphis in 2013, where he made it all the way
up to the semi-finals. The Rhythm Girls - Tereza Nálevková, Radka Říhová,
Karolína Stasiaková - are three charming singers steeped in swing rhythm
accompanied by the excellent Czech guitarist Kuba Červinka.
www.charlieslavik.com

T‘s Independent Boogie Co (DE)
Tato kapela jsou berlínští nezávislí muzikanti kteří zdílí Trotterovu slabost
pro Blues. Trotter strávil více než dvě desetiletí ve Velké Británii a Austrálii
a sbíral zkušenosti v různých hudebních žánrech a kapelách. Před několika
lety se vrátil do Berlína. Shromáždil kolem sebe hudebníky, kteří se scházejí,
aby společně slavili svoji bluesovou vášeň.
The name signifies nothing but Trotter‘s soft spot for the Blues. „Once you‘ve
caught the bug you‘ve had it.“ he says with a smile. „And that‘s exactly why
we started the „Independents“. More like a congregation of individual musicians than a steady band they sporadically meet to celebrate their passion
for the Blues together.
www.bluesalligators.de, www.roger-evolution.de

