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Czas na jazz
Cezary Wachelka 2011-05-27, ostatnia aktualizacja 2011-05-26 19:29:11.0
Już po raz VII zorganizowany zostanie w Częstochowie Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot
Jazz Spring. Plenerowe koncerty w sobotę i niedzielę w III Alei.

Pierwsza edycja festiwalu miała miejsc e w 2002 roku. Pomysłodawcami byli muzycy Five O'Clock Orchestra, jedna z
najlepszych, o ile nie najlepsza w naszym kraju formacja grająca jazz tradycyjny. Impreza od razu została życzliwie
przyjęta przez częstochowskich miłośników jazzu. Co więcej znakomita obsada festiwalu i zawsze wyjątkowi muzycy,
którzy gościli w naszym mieście - wszystko to sprawiało i sprawia, że na Hot Jazz Spring tłumnie ściągają nie tylko
mieszkańcy Częstochowy, ale i melomani z innych miast.
W tym roku festiwal otworzy Stefan Michalke Quartet. Stefan Michalke jest pianistą. Nagrał wiele płyt, z czego cztery
wyłącznie z własnymi kompozycjami. Występuje z wieloma muzykami z całej Europy. Na Festiwalu Hot Jazz Spring
wystąpi z kwartetem : Olivia Sawano - wokal, David Andres - kontrabas, Steffen Thormählen - perkusja.
W sobotę też finał międzynarodowego konkursu "Swingujący Kruk" - zorganizowanego z myślą o młodych (wiek do 30lat)
solistach, instrumentalistach i wokalistach uprawiających tradycyjne style jazzu oraz - wieczorkiem - jam session w klubie
Tori.
W niedzielę koncert za koncertem. Jako pierwsi wyjdą na plenerową scenę ustawioną w III Alei muzycy formacji Arek
Skolik Special Quartet. Będzie można usłyszeć jazzowe standardy w prawdziwie mistrzowskim wykonaniu. Skolika
częstochowskiej publiczności specjalnie przedstawiać nie trzeba. Ten perkusista, kompozytor i aranżer jazzowy
współpracował m.in. z Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem, Steve Loganem, Leszkiem Możdżerem i wieloma innymi
muzykami światowego formatu. Wraz z nim wystąpią: pianista Kuba Płużek, kontrabasista Max Mucha oraz trębacz Jerzy
Małek.
Po nich na scenę wejdzie legenda polskiego jazzu tradycyjnego - grupa Old Timers. Jest to zespół, który - już od ponad
30 lat - jest zawsze w ścisłej czołówce w dorocznych rankingach miesięcznika "Jazz Forum". Powstał w 1965r. w
Warszawie. Dorobek muzyczny Old Timers jest imponujący. Nagrali kilkun aście płyt, dali setki, tysiące koncertów Poza
występami scenicznymi wspomnieć też wypada o nagranej przez zespół muzyce do takich filmów fabularnych jak: "Był
Jazz", "Vabank" czy też "Seksmisja".
Po tym będzie można usłyszeć k oncert tegorocznych laureatów konkursu "Swingujący Kruk", a na koniec - kolejne
wielkie wydarzenie muzyczne - gdyż zagra Five O'Clock Orchestra wraz z holenderską wokalistką, wielką
popularyzatorką jazzu tradycyjnego Lous Dassen. To właśnie tej pani, noszącej przydomek "Frau Dr. Jazz" Kapituła
Międzynarodowego Festiwalu Hot Jazz Spring postanowiła przyznać nagrodę Honorowego Swingującego Kruka w roku
2011.
Wszystkie koncerty prowadzić będzie dyrektor festiwalu Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski, lider i założyciel zespołu Five
O'Clock Orchestra. Na wszystkie imprezy festiwalu wstęp wolny.

Program VII Międzynarodowy ego Festiwal u Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz Spring „
SOBOTA: Scena plenerowa, III Aleja NMP
15. Otwarcie festiwalu; 15.15 - 16.45. Stefan Michalke Quartet
Sala Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater", ul. Dąbrowskiego 1
18 - Swingujący Kruk - Finał konkursu
Klub Tori, ul. Racławicka 2
21 - Jam Session
NIEDZIELA: Scena plenerowa, III Aleja NMP
15 - Arek Skolik Special Quartet; 16.30 - Old Timers; 17.45-18.30 - Koncert laureatów konkursu "Swingujący Kruk"; 20 Koncert Finałowy: laureatka "Honorowego Swingującego Kruka" Lous Dassen & Five O'Clock Orchestra
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