STO ZVÍŘAT / NIKDY NIC NEBYLO
ANI 001-2
VYDÁNO V ZÁŘÍ 2004
Dne 22.9.2004 přichází na trh nové, celkově páté studiové album
skupiny STO ZVÍŘAT s názvem „Nikdy nic nebylo“, obsahující 14
zcela nových skladeb z pera členů kapely, z nichţ Petr Ostrouchov
je znám téţ jako autor filmové hudby (např. Ţelary). Album bylo v
průběhu dubna – července nahráno ve studiích Sono Records a
mastering proběhl ve studiu Metropolis v Londýně. Album vychází
na značce Animal Music, která patří členům skupiny, a je
distribuováno společností Sony Music Entertainment. STO
ZVÍŘAT se po několika personálních výměnách z posledních let nacházejí ve výborné formě a na
desce je to znát.
„Nic nás k nahrávání netlačilo, prostě jsme vycítili, ţe rozloţení sil, konstelace jedinců v kapele i
nálada si přímo vyţadují, abychom rychle něco vytvořili“, říkají STO ZVÍŘAT. Do studia bylo
pozváno i několik význačných hostů – Oto Klempíř z J.A.R., členové skupiny Gothart a smyčcový
orchestr.
www.stozvirat.cz

STO ZVÍŘAT / JSTE NORMÁLNÍ (DVD)
ANI 002-4
VYDÁNO V KVĚTEN 2006
Skupina Sto zvířat vydává dne 10. května 2006 své první DVD,
jehoţ název snad oslovuje fanoušky a snad míří i dovnitř souboru:
Jste normální? Hlavní náplní DVD je záznam dvou koncertů,
kterými Sto zvířat v listopadu loňského roku završili v Paláci
Akropolis za účasti řady hostů své úspěšné celoroční turné Nikdy
nic nebylo podporující stejnojmenné album. Téměř dvouhodinový
záznam obsahuje to hlavní z repertoáru Sto zvířat a dále téţ
společné kousky s milými hosty: Markem Ebenem, Davidem
Kollerem, Meky Ţbirkou, Gabrielou Demeterovou, bratry
Homolovými ze skupiny Wohnout, Markou Rybin z Gaia Mesiah,
Sašou Langošovou z November 2nd a Jardou Svobodou,
principálem skupiny Traband. DVD však poskytuje téţ prostor pro
provětrání archivů, takţe připojeno je osm videoklipů (některé velmi raritní), televizní vystoupení Sto
zvířat v pořadu Na kloboučku, dokument putování skupiny, „Zvířata ve Francii“, sestřih vtipných
momentů historie Sto zvířat a reprezentativní fotoarchiv.
www.stozvirat.cz

ONDŘEJ PIVEC & ORGANIC QUARTET / NEVER
ENOUGH
ANI 003-2
VYDÁNO V KVĚTNU 2007
Mladá moderní jazzová kapela neobvyklých kvalit vydala své druhé
album krátce poté, co za svůj debut Don´t Get Ideas (2006)
obdrţela Anděla (cenu Akademie populární hudby) za nejlepší
jazzové album roku 2006. Kapela vedená teprve 23-letým
hammond-varhaníkem Ondřejem Pivcem, který je také autorem
většiny repertoáru, aranţérem a na tomto albu i zpěvákem, servíruje
moderní fusion jazz s prvky funky, soulu a rocku ve sloţení
hammond-kytara-saxofon-bicí a překvapuje nebývalou energí a nasazením, hráčskou virtuozitou,
suverenitou, sehraností, autenticitou projevu a dalšími kvalitami vpravdě světových měřítek, které jí
jiţ za minulé album přinesly mnoho oslavných recenzí českých i zahraničních jazzových periodik.
www.ondrejpivec.com

LIBOR ŠMOLDAS TRIO / ON THE PLAYGROUND
ANI 004-2
VYDÁNO V ŘÍJNU 2007

Mladý jazzový kytarista Libor Šmoldas je v Čechách znám
především jako člen kapely Ondřej Pivec Organic Quartet, mladé
energické fusion jazzové kapely vedené varhaníkem Ondřejem
Pivcem, která za první dva roky své existence vydala dvě alba
(Don´t Get Ideas 2006, Never Enough 2007), z nichţ to první bylo
oceněno Akademií populární hudby v kategorii jazz & blues jako
nejlepší album roku 2006. Libor Šmoldas vţdy přispíval svými
skladbami k autorské tvorbě Organic Quartetu a zde, na jeho první vlastní autorské desce ho doplňují
právě varhaník Ondřej Pivec a přední polský jazzman, bubeník Lukasz Zyta, který v Čechách
pravidelně spolupracuje např. s Davidem Dorůţkou a Jaromírem Honzákem. Šmoldas je
představitelem mladé české jazzové generace dosahující neobvyklých kvalit a prorůstající celkem
úspěšně na mezinárodní scénu. Album je plné energické hudby hrané zároveň s nasazením i
nadhledem a obsahuje vynikající interpretační výkony mladých jazzmanů.
www.liborsmoldas.com

JAROMÍR HONZÁK QUARTET / A QUESTION TO ALL
YOUR ANSWERS
ANI 005-2
VYDÁNO V ŘÍJNU 2007
OCENĚNO CENOU ANDĚL AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY JAKO
JAZZOVÉ ALBUM ROKU 2007
Kontrabasista a skladatel Jaromír Honzák je uţ mnoho let předním
českým jazzmanem, stálicí české jazzové scény, pokračovatelem
významné české kontrabasové školy, z níţ pocházejí např. George
Mraz a Miroslav Vitouš. V 80. letech byl spoluzakladatelem dnes
jiţ legendární kapely Naimä, doprovází řadu umělců napříč ţánry
(Bratři Ebenové, s nimiţ nahrál všechna jejich alba), Iva Bittová, Karel Růţička, Emil Viklický atd.
Od poloviny 90. let vydává sólová alba, která obsahují kvalitní a hlubokou hudbu potvrzující

Honzákův mimořádný kompoziční a aranţérský talent – předchozí album Present Past bylo oceněno
Akademií populární hudby v kategorii jazz & blues jako nejlepší album roku 2003. Honzák v Praze
téţ vede jazzové oddělení Vyšší odborné školy Jaroslava Jeţka, kde v poslední době vyrostla řada
neobyčejně kvalitních jazzových muzikantů. Na toto album, obsahující 8 Honzákových vlastních
skladeb, si autor pozval vynikající spoluhráče: kytaristu Davida Dorůţku a přední polské jazzmany
Michala Tokaje (klavír) a Lukasze Zytu (bicí). I toto Honzákovo album bylo oceněno cenou Anděl
(cenou Akademie populární hudby) jako nejlepší jazzové album roku 2007.
www.jaromirhonzak.com

ONDŘEJ PIVEC / OVERSEASON
ANI 006-2
VYDÁNO V BŘEZNU 2008
Mladý a nesmírně talentovaný jazzový Hammond varhaník Ondřej
Pivec, leader kapely Organic Quartet, s níţ vydal jiţ dvě alba
(Don´t Get Ideas, 2006; Never Enough, 2007), z nichţ to první bylo
oceněno Andělem, tj. cenou Akademie populární hudby za nejlepší
jazzové album roku 2006, vydal následně své vlastní album
Overseason, které vzniklo naprosto neplánovaně v New Yorku, kam
se Pivec s kolegou z Organicu, bubeníkem Tomášem Hobzekem,
vydal v létě roku 2007 „na zkušenou“. Spolu s nimi studiovou
sestavu tvoří velmi dobře zavedení členové newyorské jazzové scény – kytarista Jake Langley (člen
světoznámého tria Joey DeFrancesca) a saxofonista Joel Frahm (známý ze spolupráce s Bradem
Mehldauem, Kennym Barronem, Jane Monheit a dalšími). Album převáţně autorské (4xPivec,
1xHobzek, 1xLangley + 2 standardy) je mixem fusion jazzu s prvky funky a soulu a je velmi
sebevědomým a osvěţujícím výsledkem spontánní a dobře motivované spolupráce mladých českých
jazzmanů se zkušenými newyorskými kolegy.
www.ondrejpivec.com

DAVID DORŮŽKA / SILENTLY DAWNING
ANI 007-2
VYDÁNO V BŘEZNU 2008
OCENĚNO CENOU ANDĚL AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY JAKO
JAZZOVÉ ALBUM ROKU 2008
Jazzový kytarista David Dorůţka, jehoţ věhlas a talent dávno
přesáhly české hranice, přichází s dlouho očekávaným druhým
albem Silently Dawning, přičemţ jeho první album Hidden Paths
(2004) získalo Anděla, tj. cenu Akademie populární hudby za
nejlepší jazzové album roku 2004. Album obsahuje (vedle dvou
improvizovaných intermezz) 10 Dorůţkových původních skladeb,
s jedinou výjimkou jde o kompozice s textem – Dorůţka zvolil básně Emily Dickinson a Jiřího Ortena,
třemi švédskými texty přispěla mladá švédská zpěvačka Josefine Lindstrand, která tento trojjazyčný
repertoár s Dorůţkou na albu téţ zpívá, a to s podporou vynikající polské rytmiky Lukasz Zyta (bicí) a
Michal Baranski (kontrabas). Dorůţkova většinou intimní (místy však i výbušná) upřímná tvorba
přispívá k tomu nejlepšímu, čím se v současnosti prezentuje evropský jazz. Mastering alba provedl
Bob Katz ve studiu Digital Domain v USA. Album bylo oceněno cenou Akademie populární hudby
(Anděl) jako nejlepší jazzové album roku 2008.
www.daviddoruzka.com

VERTIGO QUINTET & DOROTA BAROVÁ
ANI 008-2
VYDÁNO V ZÁŘÍ 2008
NOMINOVÁNO NA CENU ANDĚL AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY
JAKO JAZZOVÉ ALBUM ROKU 2008
Mladá jazzová česko-slovenská kapela Vertigo Quintet, která za své
debutové album vydané v roce 2005 získala „Anděla“ za album
roku v kategorii jazz a blues, spojila na svém v pořadí třetím albu
síly s Dorotou Barovou, zpěvačkou a violoncellistkou, polovinou
alternativního dívčího dua Tara Fuki. Album vzniklo v Polsku ve
spolupráci
s vynikajícím
mistrem
zvuku
Tadeuszem
Mieczkowskim, který spolupracoval na posledních albech téţ s Robertem Balzarem a Danem Bártou,
jinak téţ např. s Patem Methenym. Album obsahuje sedm vlastních prokomponovaných atmosférou
nabitých autentických skladeb, v nichţ se vynikající rytmika (Daniel Šoltis & Rastislav Uhrík), klavír
Vojtěcha Procházky a dechy Marcela Bárty a Oskara Töröka spojují s éterickým hlasem a
violoncellem hostující Doroty Barové, která pro některé skladby napsala i polské texty. Album je po
hudební i zvukové stránce na mimořádně vysoké úrovni. Album bylo nominováno na cenu Anděl
(cenou Akademie populární hudby) jako nejlepší jazzové album roku 2008.
www.vertigoquintet.com

PETR ZELENKA / MEMORY FLASH
ANI 009-2
VYDÁNO V ZÁŘÍ 2008
Jazzový kytarista Petr Zelenka, který dlouhá léta pobýval v Paříţi a
před nedávnem se vrátil do České republiky, přichází s dlouho
očekávaným druhým albem Memory Flash, které od jeho debutu
Mafiosi (2000) dělí nejen osmiletá pauza, ale především podstatný
stylový, kompoziční i hráčský vývoj. Petr účinkuje střídavě
v Čechách s českým kvartetem a ve Francii s kvartetem sloţeným
z vynikajících hudebníků světového věhlasu (Olivier Zanot – sax,
Karl Jannuska – bicí, Yoni Zelnik – kontrabas), s nimiţ nahrál i
nové album Memory Flash. Album obsahuje Zelenkovy vlastní skladby, které spojuje hluboký
kompoziční i aranţérský ponor, kombinace nejrůznějších folklorních vlivů od Moravy přes
Skandinávii k Asii a které odráţejí Zelenkovy bohaté interpretační zkušenosti. Mastering alba provedl
Bob Katz ve studiu Digital Domain v USA.
www.petrzelenka.eu

ZEURÍTIA
ANI 010-2
VYDÁNO V LISTOPADU 2008

Mladá zpěvačka Zeurítia vydává debutové album sloţené
z brazilských písní v rytmu bossa novy a samby v moderním
jazzovém pojetí a z jazzových skladeb inspirovaných brazilskou
hudbou, vše v pestrém a propracovaném aranţmá. Zeurítia zpívá na
albu dokonalou portugalštinou. Skladby nacházející se na albu

pocházejí z pera takových klasiků brazilské hudby, jako jsou např. Antonio Carlos Jobim, Dorival
Caymmi, Newton Mendonca, Carlos Lyra a Pedro Caetano. Při nahrávání alba se sešli kytarista Libor
Šmoldas, bubeník Tomáš Vokurka, perkusista Miloš Dvořáček ml. a vzácní hosté z Polska – pianista
Michał Tokaj a kontrabasista a baskytarista Michał Barański. Na ukulele hraje majitel labelu Animal
Music Petr Ostrouchov (ex-Sto zvířat).
www.zeuritia.com

BEATA HLAVENKOVÁ / JOY FOR JOEL
ANI 011-2
VYDÁNO V DUBNU 2009
NOMINOVÁNO NA CENU ANDĚL AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY
JAKO JAZZOVÉ ALBUM ROKU 2009
BEATA HLAVENKOVÁ, mladá jazzová klavíristka, skladatelka a
aranţérka, známá především jako leader svého vlastního tria,
iniciátorka a členka projektu S´Aight a skupin Open Sextet a
Eternal Seekers, jakoţ i ze spolupráce se spoustou dalších osobností
tuzemské jazzové i ne-jazzové scény, vydává sólové album JOY
FOR JOEL u rozvíjejícího se českého jazzového vydavatelství
ANIMAL MUSIC. Album vzniklo během Beatina pobytu v New Yorku v lednu 2009 a obsahuje
devět jejích vlastních kompozic. Sestava spoluhráčů na albu je skutečně výjimečná, skládá se
z vynikajících a proslulých hráčů americké a kanadské jazzové scény: na trubku a křídlovku hraje
INGRID JENSEN, na saxofon RICH PERRY (oba členové Maria Schneider Orchestra), na kontrabas
MATT CLOHESY, na bicí JON WIKAN a na pedal steel kytaru DAVE EASLEY (mimo jiné člen
Brian Blade Fellowship). Do hotových nahrávek Beata dotočila jiţ doma v Čechách vokály a stejným
způsobem přispěla i LENKA DUSILOVÁ. Album je vydavatelským dluhem nesmírnému talentu
Beaty Hlavenkové, která na české jazzové scéně působí jiţ deset let. Album je bez nadsázky jazzovou
událostí roku 2009.
www.beatahlavenkova.com

LANUGO
ANI 012-2
VYDÁNO V ČERVNU 2009

LANUGO, mladá nad-ţánrová skupina existující od roku 2006 a
sloţená z hudebníků pohybujících se zejména v jazzovém světě,
vydává své autorské debutové album. V čele skupiny stojí zpěvačka
Markéta Foukalová (dříve Madfinger, téţ spolupracovala a natáčela
s Michalem Pavlíčkem, Michalem Prokopem a dalšími) a klavírista
Viliam Béreš (Toxique, Infinite Quintet, Med a další), spoluautoři
většiny repertoáru. Skupinu dále tvoří kontrabasista Rastislav Uhrík
(Vertigo Quintet, Beata Hlavenková Trio, Lenka Dusilová Band a
další), trumpetista Miroslav Hloucal (Infinite Quintet, Points, Matej Benko Quintet, studiová
spolupráce s řadou souborů včetně Čechomoru, Navigators, Toxique apod.), bubeník Martin Kopřiva
(T4, Jan Kořínek & Groove, Med, Limbo) a kytarista Mirek Šmilauer. Debutové eponymní album
LANUGO je sloţené z vlastních písní členů kapely, které jsou obtíţně ţánrově zařaditelné, neboť
kombinují prvky akustického jazzu, elektroniky, popu, rocku i váţné hudby (téţ za účasti smyčcového
kvarteta) a vyuţívající tak pestré zkušenosti a dovednosti zúčastněných hudebníků. Především je to
však hudba upřímná, propracovaná, nápaditá a originální. Vlastní repertoár doplňuje nečekaně
zpracovaný standard „At Last“, známý především z repertoáru Etty James.

www.lanugo.cz

JAROMÍR HONZÁK QUINTET / LITTLE THINGS
ANI 013-2
VYDÁNO V SRPNU 2009
OCENĚNO CENOU ANDĚL AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY JAKO
JAZZOVÉ ALBUM ROKU 2009
V ODBORNÉ ANKETĚ ČESKÉ JAZZOVÉ SPOLEČNOSTI VYBRÁNO JAKO
JAZZOVÉ ALBUM ROKU 2009

Kontrabasista a skladatel Jaromír Honzák, jeden z pilířů české
jazzové scény, jehoţ význam a působení dávno přesáhly české
hranice, vydává v roce svých 50.narozenin páté autorské album
Little Things natočené ve stálé sestavě Honzákova česko-polského
kvartetu s Michalem Tokajem (klavír), Davidem Dorůţkou (kytara) a Lukaszem Zytou (bicí),
tentokráte ovšem navíc s hostujícím americkým saxofonistou Chrisem Cheekem. Album obsahuje
sedm Honzákových vlastních kompozic a jednu skladbu Davida Dorůţky. Skladby v provedení přesné
souhry zmiňovaných hráčů kvetou v nebývalé kráse nápaditých aranţmá a zvukové pestrosti. Album
vzniklo ve spolupráci se zvukovým mistrem Milanem Cimfem ze studia Sono Records. Dvě předchozí
Honzákova alba byla vyznamenána cenou Anděl za album roku v kategorii jazz & blues. Nepochybně
i album Little Things se stane jazzovou událostí roku. Album Little Things bude pokřtěno na
Honzákově narozeninovém koncertu dne 31.8.2009 v praţském Paláci Akropolis za účasti mnoha
hostů, s nimiţ Honzák v minulosti hrál nebo stále hraje (včetně kmotrů Marka Ebena a Ivy Bittové).
www.jaromirhonzak.com

INFINITE QUINTET / SPEAK SLOWLY
ANI 014-2
VYDÁNO V ŘÍJNU 2009
Mladý český jazzový INFINITE QUINTET vydává na labelu
ANIMAL MUSIC své debutové album SPEAK SLOWLY sloţené
výlučně z vlastních autorských nahrávek členů souboru. V čele
souboru stojí trumpetista Miroslav Hloucal (jinak téţ Matěj Benko
Quintet, Points, Lanugo a řada dalších kapel), autor většiny
repertoáru, mimořádný talent naší jazzové scény, absolutní špička
mezi tuzemskými jazzovými trumpetisty, spolu s ním saxofonista
Petr Kalfus. Vlastním repertoárem vedle Hloucala a Kalfuse
přispívá klavírista Viliam Béreš (jinak téţ Toxique, Lanugo, Med), rytmiku kapely tvoří velmi známý
a na české jazzové scéně jiţ delší dobu přítomný kontrabasista Petr Dvorský a bubeník Martin Novák
(člen Tria Davida Dorůţky). Album SPEAK SLOWLY obsahuje nesmírně invenční a pestrou tvorbu
mladých jazzmanů, provedenou nezvykle vyzrálými interpretačními výkony.
http://www.myspace.com/infinitequintet

TOMÁŠ LIŠKA / INVISIBLE WORLD
ANI 015-2
VYDÁNO V LISTOPADU 2009
NOMINOVÁNO NA CENU ANDĚL AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY
JAKO JAZZOVÉ ALBUM ROKU 2009

Mladý český jazzový kontrabasista Tomáš Liška, zkušený doprovazeč a člen mnoha kapel (Eternal
Seekers, Matej Benko Quintet, David Dorůţka Trio a mnoho jiných), nositel několika ocenění
z evropských jazzových festivalů, vydává debutové autorské album „Invisible World“. Album je
sloţeno z Liškových vlastních skladeb, po jedné skladbě přispěli jeho spoluhráči, s nimiţ album nahrál
- kytarista David Dorůţka a italský bandoneonista Daniele di Bonaventura. Na albu hostuje téţ
zpěvačka Marta Topferova. Liškovy skladby přinášejí v akustických a velmi nápaditých aranţmá
hudbu intimní, avšak současně intenzivní, v níţ je moţno zaslechnout názvuky mnoha vlivů – od
flamenca, přes country folk, jazz, experimentální hudbu aţ po tango.
www.tomasliska.com

LIBOR ŠMOLDAS / IN NEW YORK ON TIME
ANI 016-2
VYDÁNO V LEDNU 2010
Špičky světové jazzové scény (Sam Yahel, George Mraz, Jeff
Ballard) se sešly na druhém albu Libora Šmoldase, kytaristy
známého především z Organic Quartetu Ondřeje Pivce, leadera
vlastního kvarteta a spolupracovníka Zeurítie, která na albu téţ
hostuje. Album, které bylo nahráno v New Yorku, sestává
ze Šmoldasových vlastních skladeb a z instrumentálních aranţí
šlágrů Fredericka Loewa z muzikálu My Fair Lady.
www.liborsmoldas.com

POINTS
ANI 017-2
VYDÁNO V

ÚNORU 2010

Mladý jazzový kvartet POINTS je v době vydání svého debutového
eponymního alba jiţ dobře znám nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
V roce 2009 zvítězili POINTS v soutěţi prestiţního jazzového
festivalu ve španělském Getxu a hned vzápětí obsadili druhé místo
v belgické soutěţi Jazz Hoeliaart. POINTS účinkují v netradičně
obsazeném kvartetu bez harmonického nástroje a hrají výlučně
vlastní repertoár, o který se dělí všichni členové souboru:
saxofonista Luboš Soukup, trumpetista Miroslav Hloucal (člen
mnoha jazzových sestav), kontrabasista Tomáš Liška (vydal v roce 2009 vlastní album „Invisible
World“) a bubeník Tomáš Hobzek (člen Organic Quartetu Ondřeje Pivce a lídr vlastního kvartetu,
jehoţ debutová deska vyjde v květnu 2010). POINTS jsou kapela se silným emocionálním nábojem,
jejíţ hudba je nápaditá, odváţná a nespoutaná konvencemi. Na albu hostují Marcel Bárta (Vertigo
Quintet), Dorota Barová (Tara Fuki), Jan Jirucha ml. (Bucinatores) a Petr Kalfus (Infinite Quintet).
www.myspace.com/pointsquartet

VOJTĚCH PROCHÁZKA TRIO / AMOEBA´S DANCE
ANI 018-2
VYDÁNO V BŘEZNU 2010
Mladý jazzový klavírista a skladatel Vojtěch Procházka, klíčový
člen mnohokráte oceněného Vertigo Quintetu, vydává 1.3.2010 své

první vlastní album vytvořené ve spolupráci se spoluhráči z Norska (kde v současné době po studiích
v Paříţi ţije), jimiţ jsou vyhledávaní hudebníci – kontrabasista Adrian Myhr a bubeník Tore
Sandbakken. Album obsahuje Procházkovy vlastní skladby i originálně uchopené standardy (Kurt
Weill, Herbie Nichols, Ornette Coleman). Procházkova hudba je nekonvenční, nesmírně niterná,
soustředěná a originální. Album bylo nahráno v Čechách, smícháno v Dánsku a mastering proběhl
v USA.
www.myspace.com/vojtechprochazka

CYRILLE OSWALD / THE WRONG PRESENT
ANI 020-2
VYDÁNO V BŘEZNU 2010
V Praze usazený holandský saxofonista Cyrille Oswald vydává
25.3.2010 své první „české“ album vytvořené ve spolupráci
s vynikajícími zástupci české jazzové scény – mnohokráte
oceněným kytaristou Davidem Dorůţkou, kontrabasistou Tomášem
Liškou a bubeníkem Danielem Šoltisem, členem Vertigo Quintetu.
Album opatřené moderním zvukem obsahuje Oswaldovy vlastní
skladby ovlivněné mnoha styly, od jazzu, přes folk aţ k rocku a
blues.
www.cyrille.eu

MUFF
ANI 021-2
VYDÁNO V KVĚTNU 2010

Skupina Muff existující jiţ 10 let přináší na svém dlouho
očekávaném prvním albu svůj osobitý zvuk a originální kompozice
na pomezí jazzu, rocku a elektroniky, se silným emočním nábojem
a velikým dynamickým rozpětím, okořeněná samply,
psychedelickými plochami a vtipem.
www.muffmusic.com

TOMÁŠ HOBZEK / STICK IT OUT
ANI 022-2
VYDÁNO V ČERVNU 2010
Tomáš Hobzek, jeden z nejvýraznějších českých jazzových
bubeníků, známý téţ ze spolupráce s Ondřejem Pivcem, Davidem
Dorůţkou a Petrem Zelenkou, člen oceňované skupiny Points,
vydává své první sólové album “Stick It Out” sloţené téměř
výlučně z jeho skladeb. Nahrál ho obklopen vynikajícími hráči –
americkým klavíristou Danem Tepferem, holandským saxofonistou
Cyrillem Oswaldem, jehoţ album vyšlo na Animal Music v březnu
2010 a kontrabasistou Tomášem Liškou, spoluhráčem z Points,
jehoţ loňské debutové album Invisible World zaznamenalo vynikající ohlasy.

www.tomashobzek.com

MIRIAM BAYLE
ANI 023-2
VYDÁNO V ŘÍJNU 2010
Miriam Bayle, v Praze ţijící slovenská zpěvačka, přichází konečně
se svým debutovým albem, které je pestře sestaveno z klasických
skladeb z různých zdrojů, v bohatých aranţmá a jehoţ natáčení se
zúčastnila celá řada vynikajících hudebníků české jazzové scény.
www.miriambayle.com

NAJPONK, ONDŘEJ PIVEC & GREGORY HUTCHINSON /
IT´S ABOUT TIME
ANI 024-2
VYDÁNO V ŘÍJNU 2010
OCENĚNO CENOU ANDĚL AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY JAKO
JAZZOVÉ ALBUM ROKU 2008
Najponk a Ondřej Pivec, dva z nejvýznamnějších představitelů
současné české jazzové scény přizvali na své newyorské natáčení
netradičně obsazené triové desky (v obsazení fender piano,
hammond a bicí nejspíše neexistuje ţádné jiné album) vynikajícího
bubeníka Gregory Hutchinsona, známého především ze spolupráce
s Ray Brownem a Joshuou Redmanem. Album obsahuje především jazzové standardy v překvapivě
pojatých a čerstvě znějících úpravách.
www.najponk.com
www.ondrejpivec.com

FACE OF THE BASS
ANI 025-2
VYDÁNO V BŘEZNU 2011
Debutové album nahrála kapela FACE OF THE BASS vedená
skvělým kontrabasistou a skladatelem Jaromírem Honzákem,
s nímţ účinkují bubeník Roman Vícha (Toxique, Muff), saxofonista
Marcel Bárta (Vertigo, Muff) a o klávesy a klavír se střídají Michal
Nejtek a Beata Hlavenková, která stála před lety u zrodu kapely a
nyní v pozici hosta doplňuje kapelu na výjimečný kvintet.
Repertoár je povětšinou Honzákův a Nejtkův, album obsahuje ale
také zajímavé coververze hitů Abby a Royksöpp. Ţánrově lze
album popsat jako kombinaci jazzu, nu-jazzu a „akustického drum&bass“. Výjimečná deska, která
aspiruje na hudební událost roku, jako ostatně vše, co opustí Honzákovu tvůrčí dílnu.
www.myspace.com/basooblicej

VERTIGO / METAMORPHOSIS
ANI 026-2
VYDÁNO V DUBNU 2011
Originální a progresivní jazzový soubor Vertigo (dosud Vertigo
Quintet), zahrnující dříve hostující Dorotu Barovou jiţ v řadách
stálých členů a tím pádem rozšířený na sextet, přichází se svým
třetím studiovým albem, naplněným leckdy překvapující, avšak
stále hluboce autentickou a originální autorskou tvorbou bez hranic.
Většina skladeb je dílem saxofonisty Marcela Bárty a
violoncellistky a zpěvačky Doroty Barové, známé téţ z dua Tara
Fuki. Za své první album obdrţel Vertigo Quintet cenu Anděl
v kategorii jazz&blues, za druhé album nominaci na tuto cenu.
www.vertigoquintet.com

PROJEKT Z
ANI 027-2
VYDÁNO V ČERVENCI 2011

Kytarista Petr Zelenka spolu se saxofonistou Marcelem Bártou a
bubeníkem Danielem Šoltisem (oba Vertigo) vytvořili Projekt Z
jako svébytnou sestavu (bez basového nástroje, nepočítáme-li
Bártův občasný basklarinet) vytvářející svobodný prostor pro jejich
hudební i nehudební komunikaci a na nové nahrávce, pro jejíţ
vznik přizvali vynikajícího španělského flétnistu Rodriga Pareja,
tohoto prostoru vrchovatě vyuţívají a přinášejí otevřenou a
autentickou hudbu mnoha ţánrů, zvuků, vlivů a nálad.
www.petrzelenka.eu

