Město Modřice ve spolupráci s učiteli a žáky ZUŠ Modřice - Ořechov
připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

69. koncert na radnici – jako již páté

Setkání při swingu
Jazzové trio Milana Kašuby (kytara)
Miroslav Hanák (klavír), Vincenc Kummer (kontrabas)
žáci ze třídy Pavla Rosendorfa (klarinet a soprán saxofon)
Vendula Šromová a Eliška Maršálková (klarinety)
Hana Chybíková (alt saxofon),
Jonáš Dyba (tenor saxofon),
David Hlavoň (baryton saxofon)

koncert navazuje na velice úspěšná vystoupení z minulých let
foto a video na internetu http://mim.cemotel.cz/modrice/koncerty
na programu budou swingové melodie a úpravy

středa 26. března 2014 v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

Program koncertu
Saxofonové kvarteto – Hana Chybíková, Pavel Rosendorf, Jonáš Dyba, David Hlavoň

Joe Zawinul: Birdland
Henry Mancini: Moon River
Jaroslav Ježek: Echoes Of The Music Hall
Dave Brubeck: Take Five
Duke Ellington: Don’t Get Around Much Anymore
Jazzové trio – Milan Kašuba, Miroslav Hanák, Vincenc Kummer:

Různé melodie a improvizace v rytmu swingu
Sólisté s doprovodem jazzového tria:

Hoagy Carmichael: Georgia On My Mind – Jonáš Dyba – tenor saxofon
Luiz Bonfá: Manha de Carnaval – Eliška Maršálková - klarinet
Jerome Kern: Smoke Gets In Your Eyes – Hana Chybíková – alt saxofon
Thomas Waller: Honeysuckle Rose – Vendula Šromová - klarinet
Josef Audes: Pohled z okna – David Hlavoň - baryton saxofon
společné finále všech účinkujících:

Glen Miller: Moonlight Serenade
Kenny Dorham: Blue Bossa
Herbie Hancock: Cantaloupe Island
Jimmie Giuffre: Four Brothers

O účinkujících
Milan Kašuba - kytara
legendární brněnský jazzový kytarista, který kromě svého externího
působení na JAMU v Brně, vyučuje hru na kytaru na ZUŠ v Modřicích **).
Je opravdu těžké v krátkosti představit jeho muzikantskou dráhu od roku
1947, kdy začal hrát na housle. Počínaje rokem 1958 to byla spolupráce s
plejádou nejznámějších jmen brněnské i další hudební scény - Erik
Knirsch, Mirko Foret, Jarda Kvarda, Gustav Brom, Divadlo Večerní Brno,
Brněnský rozhlas, Jiří Suchý, Jana Koubková, Helena Blehárová, Mirka
Křivánková (Ornis), Petr Kořínek, Laďa Kerndl ... a další. Jeho vystoupení
na festivalech i v jazových klubech jsou pro ctitele těchto žánrů událostí ... www.ruzza.cz/kasuba

Miroslav Hanák - klavír
roku 1966 absolvoval konzervatoř v Brně, obor varhany a již za dob studií
hrál na klavír v orchestru Erika Knirsche, pak jako host v tanečním
orchestru bratislavského rozhlasu a několik let u Mirko Foreta. Od r. 1968
do 1992 byl klavíristou Rozhlasového orchestru Studio Brno, kde nejen
natočil mnoho sólových skladeb různých žánrů, ale působil i jako kmenový
skladatel a aranžér. Později pak s Laďou Kerndlem a dalšími a též jako
sólista procestoval na zámořských lodích všechny světadíly, včetně Arktidy
i Antarktidy. Od konce 90-tých let jako pianista spolupracuje s orchestrem
Gustava Broma. Na svém kontě má řadu rozhlasových nahrávek a několik
TV pořadů se svým jazzovým triem. - www.cityjazztrio.wz.cz
Vincenc Kummer - kontrabas
absolvoval konzervatoř v Brně roku 1965 a již jako student hrál s jazzovým
combem orchestru Gustava Broma, pak s orchestry Mirko Foreta, Jožky
Karena a dalšími a také v Brněnské filharmonii. Další jeho působení zde
nelze vzhledem k rozsáhlosti vyjmenovat - od Ferdinanda Havlíka v
Semaforu, přes Karla Vlacha, Karla Velebného, Jana Hammera, 4 roky v
Tanečním a jazzovém orchestru Čs rozhlasu, 10 let v orchestru Ládi
Štajdla s Karlem Gottem atd. Po 25 letech exilu (od r. 1981 ve Švýcarsku),
kde pùsobil pedagogicky a doprovázel mimo jiné i řadu hvězd amerického
jazzového nebe, se vrátil do rodného Brna. Zde kromě kompoziční činnosti
spolupracuje s místní jazzovou scénou jako kontrabasista. www.cityjazztrio.wz.cz, www.vincenckummer.cz
Vendula Šromová – klarinet
studentka Masarykovy univerzity, přírodovědecké fakulty, obor biochemie.
V ZUŠ Modřice studuje hru na klarinet ve třidě Pavla Rosendorfa. Minulý
rok se umístila na 1. místě v celostátním kole národní soutěže ZUŠ ve hře
na klarinet se skladbou O. Kukal: Clarinettino, kterou jsme měli možnost
slyšet na našem koncertě před rokem.
Hana Chybíková - alt saxofon
studentka Masarykovy univerzity, filozofické fakulty, obor estetika a dějiny
uměni. Po absolvování I. cyklu hry na flétnu v ZUŠ Modřice nyní studuje
hru na saxofon ve třidě Pavla Rosendorfa.
Eliška Maršálková – klarinet
studentka Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. V ZUŠ Modřice studuje hru
na klarinet ve třidě Pavla Rosendorfa.

Jonáš Dyba - tenor saxofon
je studentem lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Po absolvování I.
cyklu hry na klavír v ZUŠ Modřice studoval hru na saxofon ve třidě Pavla
Rosendorfa.
David Hlavoň – klarinet, baryton saxofon
studuje Střední školu informačních technologií a sociální péče v Brně a na
ZUŠ Modřice studoval hru na klarinet u Jaroslava Hadravy.
Pavel Rosendorf – klarinet, saxofon
Vystudoval Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem a řadu let
působil jako hráč a sólista orchestru na klarinet a saxofon v Posádkové
hudbě Brno. Spolu s dalšími kolegy v orchestru "Army Big Band Brno" se v
roce 1996 podílel na dnes už legendárním televizním provedení
evropských koled v originální swingové úpravě a pod taktovkou prof.
Rudolfa Zavadila, natáčeném s dětským pěveckým sborem Kampanela
Brno ve Vranově u Brna. Po zrušení Posádkové hudby v roce 2004
nastoupil do ZUŠ Ořechov, kde učí hru na klarinet, saxofon a kytaru. Je
také autorem úprav některých skladeb. Pod jeho pedagogickým vedením
působí na škole saxofonové kvarteto „Hana a její sígři“ a klarinetové
kvarteto „Klakva ZUŠ Ořechov“, které ve složení Vendula Šromová, Eliška
Maršálková, Vít Skřička a Ondřej Nováček získalo 1. místo v krajském kole
národní soutěže ZUŠ 2013 a v kategorii instrumentální soubory se umístilo
též na 1. místě soutěže „Brněnské kolo 2013“.
Pod značkou PavelRose publikoval na webovém portále YouTube nejen
videa z koncertů na radnici s účastí svých žáků, ale i z jejich úspěšných
vystoupení na soutěžích. Odkazy na seznamy videí přináší Modřický
Internetový Magazín (adresa viz dále) v rubrice ZUŠ.
Pozvání na další koncerty:
70 - Slavnostní jubilejní zpívání – středa 28. května 2014 v 19 hodin
Řečičky – dětský pěvecký sbor – Brno Řečkovice
Naděje – pěvecký sbor – Centrum sociálních služeb Brno Chrlice
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
71 - Dětské folklorní setkání Modřice 2014 – sobota 14. června v 15 hod
spolupořádá Folklorní kroužek města a ZŠ v rámci koncertů na radnici
komorní vystoupení folklorních souborů v areálu ZŠ Benešova ul.
Fotoreportáže Miroslava Hájka z Komorních koncertů na radnici
Modřický internetový magazín – http://mim.cemotel.cz/modrice/koncerty – vydává Vlastimil Čevela,
výběr foto též nové stránky radnice - www.mesto-modrice.cz a Modřický Zpravodaj

