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infoline Etno Brno 2016: agentura Art, +420 603 358 918
sveda.art@seznam.cz, www.starapekarna.cz, www.jazzdoregionu.cz
Předprodeje a vstupné:
Dům pánů z Lipé – nám. Svobody
Indies – Poštovská 2 a bar Staré Pekárny
předprodeje 120–190 Kč, cena na místě
150–250 Kč, permanentka
(12 koncertů) za 680 Kč.

festivalem Etno Brno 2016 naposled vycházíme vstříc vašemu zájmu o etnickou hudbu a world music. Naše ambice jsou stejné jako
vždy: těm, kteří o to stojí, chceme nabídnout možnost poznat něco
neznámého a obohacujícího. Je to zároveň hodně klopotná, složitá
a pomalá pouť k mezirasové toleranci a multikulturní společnosti.
Devatenáctý ročník festivalu Etno Brno bude mít celkem 13 večerů,
které vám nabídnou pestrý výběr kapel – toho nejlepšího z domácí
etnické scény a příbuzných žánrů. A přijedou i hudebníci z Brazílie,
Srbska, Velké Británie, Francie, Maďarska, Ruska a Slovenska.
Festival proběhne v klubu Stará Pekárna (Štefánikova 8, Brno,
www.starapekarna.cz, tel. 773 834 538). Letošní ročník jsme se rozhodli
uspořádat jako PLNĚ NEKUŘÁCKÝ VE VŠECH PROSTORÁCH STARÉ
PEKÁRNY a to vždy od 19 hodin až do skončení koncertu (včetně
přídavků). Na koncerty festivalu Etno Brno 2016 si můžete zakoupit permanentní vstupenku za 680 Kč v obvyklých předprodejích.
Vstupné na jednotlivé koncerty se bude pohybovat v rozmezí 150–250
korun, využijte ale prosím výrazných slev vstupenek ve třech obvyklých předprodejích. Lze využít i objednávky přes www.starapekarna.
cz a mailové objednávky na adrese sveda.art@seznam.cz, kde jsou
vstupenky vždy nejlevnější. Změna programu a sestav je (bohužel jako
vždy) vyhrazena.
Těšíme se na Vás,
J. Švéda, agentura Art a klub Stará Pekárna

Adriano Trindade (Brazílie)
& Los Quemados (CZ), latin jazz &
st 21. 9. ve 20 hod.
brasilian music
Adriano Trindade – kytara, zpěv, Filip Spálený – baskytara,
Jakub Doležal – saxofon, Jan Bálek – piano, klávesy, Ondřej
Pomajsl – bicí
Los Quemados vyrazí v roce 2016 na své šesté turné s brazilským
zpěvákem, kytaristou a skladatelem Adrianem Trindade a zdaleka
ne jen po České republice (dále koncerty Rakousko, Německo
a Švýcarsko). Nenechejte si ujít brazilské rytmy a strhující jazzová
sóla!, více: www.losquemados.cz + www.facebook.com/adriano.
trindade.33, 140/190 Kč (na koncertě prodej permanentek Etno
Brno 2016 – pro celou podzimní sezónu – s velkou slevou).

Avlija (CZ/Srbsko)
balkánská hudba  st 5. 10. ve 20 hod.
Nikola Djokić – frula, zpěv, Simona Kellerová – zpěv, Ladislava
Bačíková – zpěv, Dušan Medla – perkuse, Kamil Kristen/Ondra
Mikulka – basa, Josef Keller – akordeon, zpěv
Balkánská hudební skupina Avlija má mezinárodní obsazení a je
zaměřena především na písně a tance ze Srbska, Makedonie,
Bulharska a Rumunska. Snaží se všechny skladby zahrát tak, jak zní
v originále, aby posluchačům nabídli to opravdové z Balkánu. Název
Avlija znamená ve všech balkánských jazycích „dvůr“ – místo, kde se
lidé scházeli, tancovali spolu a zpívali.
Proto na jejich koncertech publikum
s nimi často zpívá
a tancuje, více:
bandzone.cz/avlija,
120/150 Kč

Justin Lavash (GB)

roots & blues

út 11. 10. ve 20 hod.

Britský kytarista a zpěvák Justin Lavash (narozen v roce 1968
v Londýně) si postupně vypracoval pověst vyhledávaného performera. Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues, folkem
a jazzem. Virtuózní hra na kytaru často nechá užaslé publikum stát
s údivem, jak dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii
tolika vrstev. Jeho vlastní zpěv, syrově hluboký a uhrančivý, vtáhne
posluchače do skladeb, kde silné (nezřídka autobiografické) příběhy
střídají poetické imprese. Poslední album, Changing of Tides (Příliv
a odliv, 2015) je kolekcí písní žánrově rozepjatých až k elektronice
a soulu, více: www.justinlavash.com, 120/150 Kč

Jenő Fekete & Horváth
Misi (Maďarsko), acoustic blues
st 12. 10. ve 20 hod.

Jenő Fekete – akustická a rezofonická kytara, zpěv,
Horváth Misi – harmonika
Jenő Fekete sehrál důležitou roli v 80. letech v popularizaci tradičního blues v Maďarsku. Zcela se ponořil do zvuku a stylu klasických
bluesových ikon. Horváth Misi pak patří mezi přední maďarské
harmonikáře. Vychází z černošského blues, ale je ovlivněn též balkánskou a latinskou hudbou. Oba spolu hrají již šestnáct let a jejich
vystoupení jsou vždy jedinečná, posluchače z pódia doslova elektrizují, více: www.horvathmisi.hu + www.horvathmisi.wordpress.
com, 120/150 Kč, za finanční podpory Svazu Maďarů –
pobočka Brno (www.mkic.cz)

Martina Trchová & Trio
(CZ), inteligentní folk, city chanson,
st 19. 10. ve 20 hod.
blues

Bezobratři (CZ), moravské lidovky v osobitých úpravách
st 26. 10. ve 20 hod.


Martina Trchová – zpěv, kytara, Patrik Henel – kytary,
Radomír Polívka – kontrabas, Petr Chlouba – bicí
Osobité autorské písně, výrazný hlas, jazzová i klasická kytara, měkký tón kontrabasu a progresivní perkuse. Martina Trchová Trio hraje
vlastní tvorbu vycházející ze silné ženské písničkářské generace
(Zuzana Navarová, Zuzana Michnová, Radúza,…), aranže písní se
pohybují na hranicích jazzu, blues, folku, latiny a šansonu. Texty
mapují pražskou periferii, ale i hloubku lidské duše, křehké výpovědi střídají texty chrlené s hiphopovou kadencí. Kapela vydala alba
Takhle ve mně vyjou vlci (2010) a Holobyt (2016), obě Indies MG
více: www.trchova.cz, 120/150 Kč

Pavel Císarík – zpěv, píšťalky, koncovky, fujary, chalumeau,
gajdy, zvonkohra, grumle, Klára Císaríková – zpěv, housle, Klára Veselá – zpěv, akordeon, Jan Běťák – zpěv, housle, viola, Jaroslav Mareček – zpěv, kontrabas, Lukáš Krejčí – zpěv, perkuse
Bezobratři vycházejí z kořenů moravské a slovenské lidové hudby,
ale snaží se k její interpretaci přistupovat otevřeně a nestrojeně.
Nevyhýbají se ani vlastní tvorbě, byť je lidovostí stále výrazně
inspirovaná. Postupně hledají cesty, jak si zachovat k tradiční muzice pokoru a jak s ní zároveň pracovat pro současnost přirozeným
a opravdovým způsobem, více: www.bezobratri.cz, 120/150 Kč

Živé kvety (SK), staré hity
& písničky z nového CD

ská hudba

Lucia Piussi – zpěv, kytara, texty, Peter Bálik – kytara, hudba,
Jakub Kratochvíl – kytara, zpěv, Juraj Mironov – baskytara,
klávesy, zpěv, Agnes Lovecká – bicí, housle, zpěv
Kultovní bratislavská kytarovka Živé kvety byla založena v roce
1994. Živé kvety nehledají nová, módní hudební zákoutí ani si nepohrávají s elektronikou. Hrají obyčejný, punkem lehce říznutý rock
s množstvím melodických nápadů. Zcela zásadní složkou projevu
kapely jsou texty zpěvačky Lucie Piussi ve spojení s jejím přirozeně
živelným zpěvem. Program bude postaven na písničkách z nového
CD Nové poschodia (2016), více: www.zivekvety.sk, 190/250 Kč

Kateřina Sequensová – zpěv, Petra Majerčíková – zpěv, Alena
Libánská – zpěv, příčná flétna, Adéla Bryan – viola, Honza Václ
– kytara, klarinet, zpěv, Vojta Nejedlý – violoncello, zpěv, Alina
Shupikova (Rusko) – cajon, darbuka, Pepe Prexl – akordeon
Kapela se ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského
poloostrova a jeho okolí. K typické představě balkánské dechovky
má ovšem Džezvica daleko – čerpá z ní část inspirace, ale hraje
svým, odlišným stylem. Repertoár kapely sahá od teskných balad
až po svižné a rytmické skladby. Charakteristický zvuk tvoří charismatický ženský trojhlas využívající fúze evropské a orientální
hudby a dynamické liché rytmy, více: www.dzezvica.cz, 140/190 Kč



čt 3. 11. ve 20 hod.

Džezvica (CZ/Rusko), balkán
st 9. 11. ve 20 hod.

blues

Dirty Deep (Francie), garage

st 16. 11. již v 19 hod.

hudba

Bran (CZ), křest CD, keltská

st 23. 11. ve 20 hod.

Victor Sbrovazzor – kytary, zpěv, foukací harmonika, Adam
Lanfrey – baskytara, Geoffroy Sourp – bicí
Francouzský soubor Dirty Deep hraje chytlavé heavy blues ovlivněné folkem i rockem. Původně jednočlenný projekt vznikl v roce
2010. Od té doby cestuje po turné celou Evropou, aby šířil svou
hudební víru. Svou muziku vnímá jako životní styl. Na vystoupeních
Dirty Deep hraje společně s Goeffroym Sourpem, talentovaným
bubeníkem z hiphopové kapely Art District, a nově i s basistou
Adamem Lanfreyem. Výsledkem je zcela autentická, neopakovatelná, výbušná bluesová show, více: www.dirtydeep.bandcamp.com,
+ support: Petra Börnerová Trio (CZ/SK), acoustic folk & roots &
blues, www.petrabornerova.com, 140/190 Kč

Robert Fischmann – zpěv, příčná flétna, whistle, Vojtěch Jindra
– akustická kytara, perkuse, zpěv, Tomáš Görtler – akordeon,
zpěv, Helena Marková – soprán saxofon, alt saxofon, Petr Tichý
– kontrabas, Jan Chalupa – bicí
Bran, to je šest hudebníků, kteří přinášejí do střední Evropy to
nejlepší z bretonské hudby. Hudba kapely se pohybuje na rozhraní tradice a současnosti, mezi hledáním kořenů i hudebním
kosmopolitismem. Nové album přináší opět hudbu keltské Bretaně
– tradiční tance a písně s mystickým nádechem, ovlivněné starými
bretaňskými legendami, dobrodružstvím, melancholií zpěvů moře.
V bretonštině bran znamená havran, posel z keltských legend, více:
www.branband.cz, www.keltskahudba.cz, 170/220 Kč

Jitka Šuranská Trio (CZ)
folkór & world music
st 30. 11. ve 20 hod.

Jitka Šuranská – zpěv, housle, Martin Krajíček – zpěv, mandolína, Marian Friedl – zpěv, kontrabas, malý cimbál, lidové flétny
Zakladatelkou projektu je houslistka a zpěvačka Jitka Šuranská, která
se léta věnuje interpretaci a úpravám lidových písní (nejen) z Moravy.
V roce 2003 spoluzaložila duo Hudecká úderka s mandolinistou Jiřím
Plockem. Jejich album Písňobraní získalo v roce 2005 hudební cenu
„Anděl“ v kategorii world music a tutéž cenu obdržela za sólové album
Nězachoď slunečko z roku 2013. Na koncertě představí písničky z debutového alba tria Divé husy. Více: www.jitkasuranska.cz, 140/190 Kč

Hoochie Coochie Band
(CZ), kultovní brněnské blues
čt 8. 12. ve 20 hod.

více: www.hoochiecoochieband.info, 170/220 Kč

Mariachi Espuelas (CZ)
mexická a španělská hudba
st 14. 12. již v 19.30 hod.

Poslední koncert festivalu Etno Brno po 19 letech jeho existence,
více: bandzone.cz/mariachiespuelas + support: Bužma (CZ), blues,
www.buzma.eu, 140/190 Kč

FILMOVÝ CYKLUS (nejen) pro STŘEDOŠKOLÁKY
v kinech Art a Lucerna
sezóna 2016/2017, začátky v 18 h., cena 360/6 filmů (Art) nebo 450 Kč/9 filmů Lucerna)
kino Art: Cihlářská 19, Brno
tel. 541 213 542
(17.00–20.30), hrací dny
pondělí–středa
od 10/2016 do 3/2017
kino Lucerna: Minská 19,
Brno-Žabovřesky
tel. 549 247 070
(17.30–20.30),
hrací den jen čtvrtek
od 10/2016 do 6/2017

Mlčení jehňátek USA 1991, thriller/horor/krimi, režie: Jonathan Demme, hrají: Jody Fosterová a Anthony Hopkins
Mustang Turecko 2015, drama, režie: Deniz Gamze Ergüvenová
prosinec 2016 – Pride Velká Británie 2014, hořká komedie, režie: Matthew Warchus, hrají: Bill Nighy a Imelda Stauntonová
leden 2017 – Taxi Teherán Írán 2015, drama, režie a hraje: Jafar Panahí
únor 2017 – Lekce Bulharsko 2014, drama, režie: K. Grozevová a P. Valchanov, hraje: M. Goševová
březen 2017 – Líza, liščí víla Maďarsko 2015, černá komedie/fantasy, režie: Károly Mészáros, hrají: M. Balsaiová a M. Kocsis
duben 2017 – Město 44 Polsko 2014, válečný, režie: Jan Komasa, hrají: J. Pawłowski a A. Próchniak
květen 2017 – Druhá šance Dánsko 2014, detektivní drama, režie: Susanne Bierová, hrají: N. Coster-Waldau a U. Thomsen
červen 2017 – Ztraceni v Mnichově Česko 2015, komedie, režie: Petr Zelenka, hrají: Martin Myšička a Tomáš Bambušek
říjen 2016 –

listopad 2016 –

více o cyklu: www.jazzdoregionu.cz/film

permanentní vstupenky cyklu v prodeji u p. prof: ................................................................................................................................................................................................................

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky se koná za finanční podpory statutárního města Brna.

16
začátky většinou ve 20 hod.
út 13. 9. ve 20 hod. – Will Johns Trio (GB/CZ), synovec E. Claptona
a G. Harrisona, electric blues, www.willjohns.com, 190 Kč/250 Kč,
permanentka Jazz Brno 2016, na koncertě prodej permanentek
Jazz Brno 2016 (pro celou podzimní sezónu) se slevou,
koncert září!

út 11. 10. ve 20 hod. – Justin Lavash (GB), blues, www.justinlavash.
com, 120 Kč/150 Kč, permanentka Jazz Brno 2016
st 12. 10. ve 20 hod. – Jenő Fekete & Horváth Misi (Maďarsko),
acoustic blues, www.horvathmisi.hu, 120 Kč/150 Kč,
permanentka 9x JAZZ!

út 20. 9. ve 20 hod. – Steve Clarke Trio (USA), fusion from NYC,
www.walterfischbacher.com/steveclarke, 170 Kč/220 Kč,
permanentka Jazz Brno 2016, na koncertě prodej permanentek
Jazz Brno 2016 (pro celou podzimní sezónu) se slevou

út 18. 10. ve 20 hod. – Live Foyn Friis Quintet (Norsko/CZ/SK),
vocal jazz, www.livefoynfriis.com, 170 Kč/220 Kč,
permanentka Jazz Brno 2016

st 21. 9. ve 20 hod. – Adriano Trindade (Brazílie) & Los Quemados (CZ),brasilian music, www.losquemados.cz + www.facebook.com/
adriano.trindade.33, 140/190 Kč, permanentka 9x JAZZ!

ne 23. 10. ve 20 hod. – Elisabeth Lohninger Quartet (USA)
v klubu Alterna, Kounicova 48, vše na: www.alterna.cz,
vocal jazz from NYC, www.lohninger.net

út 4. 10. ve 20 hod. – Inbar Friedman Quartet (Izrael/CZ),
modern jazz, www.inbarmusic.com, 140 Kč/190 Kč,
permanentka Jazz Brno 2016

út 25. 10. ve 20 hod. – Pam Steebler Band (USA/CZ), vocal jazz,
www.pamsteebler.com, 170 Kč/220 Kč, permanentka Jazz Brno 2016,
koncert října!

út 1. 11. ve 20 hod. – Ostrich Quartet (CZ), modern jazz,
www.ostrichquartet.cz, 140 Kč/190 Kč, permanentka 9x JAZZ!
út 8. 11. ve 20 hod. – Sax & Crime (Rakousko), jazzový šanson,
www.saxandcrime.xlnet.at, 140 Kč/190 Kč, permanentka 9x JAZZ!
út 15. 11. ve 20 hod. – Ingrid James Quartet (Austrálie/CZ),
vocal jazz, www.ingridjames.com, 170/220 Kč,
permanentka Jazz Brno 2016, koncert listopadu!
st 16. 11. již v 19 hod. – Dirty Deep (Francie), garage blues,
www.dirtydeep.bandcamp.com, + support: Petra Börnerová Trio
(CZ/SK), acoustic folk & roots & blues, www.petrabornerova.com,
140 Kč/190 Kč, permanentka 9x JAZZ!
út 22. 11. ve 20 hod. – Zsolt Kaltenecker’s 1705 Trio
(Maďarsko), fusion from Budapest, www.myspace.com/1705music,
140 Kč/190 Kč, permanentka 9x JAZZ!

út 29. 11. ve 20 hod. – Khalif Wailin’ Walter Band (USA),
Chicago blues, www.reverbnation.com/Khalifwailinwalter4,
170 Kč/220 Kč, permanentka 9x JAZZ!
út 6. 12. ve 20 hod. – Gerald Clark Blues Band (JAR/CZ), South
Africa blues, www.thegeraldclark.com + www.about.me/geraldclark +
www.facebook.com/geraldjamesclark, 190 Kč/250 Kč,
permanentka Jazz Brno 2016, koncert podzimu!
čt 8. 12. ve 20 hod. – Hoochie Coochie Band (CZ), kultovní brněnské
blues, www.hoochiecoochieband.info, 170 Kč/220 Kč,
permanentka 9x JAZZ!, koncert prosince!
út 13. 12. 2016 – Chocofly (CZ), drum&bass&jazz, bandzone.cz/chocofly
+ www.facebook.com/chocoflyband, 120/150 Kč,
permanentka 9x JAZZ!

BRNO2016

Stará Pekárna, Štefánikova 8, Brno
tel. 773 834 538 , www.starapekarna.cz
začátky většinou ve 20 hod.

st 21. 9. – Adriano

Trindade (Brazílie) &
Los Quemados (CZ), latin jazz & brasilian music
st 5. 10. – Avlija (CZ/Srbsko), balkánská hudba
út 11. 10. – Justin Lavash (GB), blues & roots
st 12. 10. – Jenő Fekete& Horváth Misi
(Maďarsko), acoustic blues
st 19. 10. – Martina Trchová & Trio (CZ)
inteligentní folk, city chanson, blues
st 26. 10. – Bezobratři (CZ), moravské a slovenské lidovky
čt 3. 11. – Živé kvety (SK), bratislavská kytarovka,
staré hity & písničky z nového CD Nové poschodia

st 9. 11. – Džezvica (CZ/Rusko), balkánská hudba
st 16. 11. již v 19 hod. – Dirty Deep (Francie)
garage blues, + Petra Börnerová Trio
(CZ/SK), acoustic folk & roots & blues
st 23. 11. – Bran (CZ), křest CD, keltská hudba
st 30. 11. – Jitka Šuranská Trio (CZ)
folkór & world music
čt 8. 12. – Hoochie Coochie Band (CZ)
kultovní brněnské blues
st 14. 12. již v 19.30 hod. – Mariachi Espuelas (CZ)
mexická a španělská hudba, + Bužma (CZ), blues

Koncerty jsou nekuřácké: 60 min. před a během všech koncertů festivalu ETNO BRNO 2016 prosím nekuřte
v celém prostoru klubu Stará Pekárna, tzn. ani na barech a v přilehlých místnostech.

