
Jazz Club Teplice
Zámecké náměstí 14, Teplice 415 01

Tel.:  777020825, 724224293

Kveten 2017

XAVIER BAUMAXA
& JAZZ-PUNK TRIO, IDUETO TOUR

SPONZOŘI: www.jazzteplice.cz

Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Ústeckého kraje a Statutárního města Teplice. 
Začátky koncertů ve 20. hod.

Předprodej vstupenek v Domě kultury 10 dní před začátkem každého  měsíce, tel. 417 515 940. 
Sleva: 25% pro seniory nad 65 let, studenty a zdravotně postižené.

Připravujeme: 3.6. P.Bato + L.Spiegel / 9.6. Bran

05.05. Pátek / 250 Kč 

12.05. Pátek / 120 Kč 
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Svérázný zpěvák, muzikant a skladatel Xavier Baumaxa, vlastním jménem Lu-
bomír Tichý vydává letos v dubnu nové album s názvem IDUETO, které je devá-
tým studiovým počinem Xaviera Baumaxy, tentokrát věnováno Ženám, potažmo 
i jejich mužům. Nekompromisní hity střídají křehké písně, takže posluchač najde 
vše od hip-hopu az po šanson. Páteří alba jsou dueta s vynikajícími zpěvačkami  
a na své si přijdou i fanoušci J.A.R. Prvním singlem alba je píseň Náruč, kterou 
spolu nazpívali Jana Kirschner a Xavi. Turné k albu Idueto bude probíhat v dubnu 
a květnu ve vybraných městech v sestavě: Xavi, Matěj Benko (piano), Rasťo Uhrík 
(basa, kontrabas), Pavel Bady Zbořil / Ondřej Pomajsl (bicí).

GAMBA BLUES BAND
Kapela Gamba blues band vznikla během roku 1997 čirou náhodou. Evange-
lický farář a současně kytarista Pavel Jun (Jericho) se přistěhoval z Vysočiny do 
Čáslavi. První členové budoucí kapely Zdeněk Klon (Krásné nové stroje), Standa 
Svoboda (Hluboká orba), Jarda Slavíček (Hever), Břeťa Oliva měli v té době svou 
aktivní muzikantskou kariéru pověšenu na hřebík. Sladké nicnedělání ale niko-
ho dlouho nebavilo, slovo dalo slovo a na čáslavské faře se začalo jamovat pro 
potěchu duše, pro procvičení rukou, pro osvěžení muzikantských grifů (riffů?), 
pro odpočinek od manželek. Z pravidelného jamování se zrodilo pár zdařilých 
písniček. Přátelé začali naléhat a tak došlo k prvnímu koncertu v březnu 98 v 
klubu Vagon v Kutné Hoře.

19.05. Pátek / 200 Kč

MARTA TOPFEROVÁ & MILOKRAJ
Marta Topferová se po mnoha letech v U.S.A. vrátila do rodné země aby založila 
projekt který by čerpal z jejich hudebních  a kulturních kořenů. Podařilo se jí vy-
tvořit sbírku autorských písní které jsou inspirovány převážně moravským folk-
lórem, komorní hudbou, ovšem vnímavý posluchač také zaznamená jemné vlivy 
Martina dlouholetého vztahu k hudbě latinské Ameriky, Španělska a jejího života 
v New Yorku. Kromě autorských textů Marta zhudebnila básně Věry Provazníko-
vé, Jana Zahradníčka a dalších. Tato nová hudba je navíc v rukou výtečných spo-
luhráčů a to kytaristy Davida Dorůžky, cimbalisty Marcela Comendanta, houslity 
Stanislava Palůcha a kontrabasisty Roberta Ragana. 


