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Jazz na konci léta - Č. Krumlov 2006

Ve dnech 6.-9. září 2006 proběhne v Č. Krumlově už 8. ročník festivalu jazzové a 
alternativní hudby s názvem Jazz na konci léta.
Letos nemá program monotématický tvar jako v loňském roce, kdy jsme slyšeli 
především ženský jazzový vokál. Uslyšíme žánrově rozmanitější nabídku, od 
elektrického blues přes jazzové standardy, funky jazz, gypsy jazz, až po bravurně 
zvládnutou hudbu 30. let minulého století. 
Ve středu 6.9. festival tradičně rozjíždějí "hospůdky", kdy na třech různých 
místech současně učinkují tři soubory. Ze strany pořadatelů jsou tyto koncerty 
zároveň pozvánkou i dárkem všem návštěvníkům, neboť do "hospůdek" se 
neplatí vstupné. 
Na terase Hospody 99 zahraje David Dragoun band, který lze žánrově zařadit 
mezi Maceo Parkera a Prince. Na prvním zámeckém nádvoří u Internet café pak 
bude k vidění českobudějovická formace Windigo, což je bluesová podoba 
dřívějších My Dry Willow. Jazzové fanoušky zvou pořadatelé na trio vynikajícího 
českého baskytaristy Pavla Jakuba Ryby, který ještě není příliš známý na 
domácích pódiích, ale sbírá velké úspěchy i výtěčné recenze v západní Evropě a 
USA. 
Tento koncert proběhne v Pizza & Cocktail Café Retro.
V dalších třech dnech bude festival pokračovat na Dvorku U Malého Vítka. Ve 
čtvrtek vystoupí jazz quartet Collage a
Stan The Man Bohemian Blues Band. V případě Collage jde o velmi nadějné 
studenty prestižní Royal Academy of Music London, v případě Stan The Man pak 
o elektrické blues té nejvyšší kvality, navíc podpořené fantasticky zpívající 
černou 
Britkou Betty Semper. V pátek se představí se svým "rom-pop-jazzovým" 
bandem Filip Gondolán a po něm nastoupí
těžká jízda v podobě stále slavnějších Gulo čar. Jejich strhující koncerty jsou 
vyhlášené a není pochyb, že roztančí i 
českokrumlovské publikum. 
Tečku za letošním ročníkem udělají v sobotu odpoledne přerovští Academic Jazz 
Band, v jehož repertoáru jsou zastoupeni
velikáni jazzového období 20. a 30. let dvacátého století. Soubor má špičkovou 
uměleckou úroveň a hudbou např. Duke
Ellingtona nás zavede o 80 let zpět do předswingových časů.
A komu se snad bude zdát, že má krásné muziky ještě málo, ten společně s 
námi může v sobotu večer navštívit revivalový 
projekt The Wall, konaný v rámci českokrumlovského Dne bez bariér.
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