
 

Tisková zpráva 

 

Mladí ladí jazz 2018: Varhanní mág Cory Henry,  post-

jazzoví Submotion Orchestra či techno orchestr VKKO  
 

Mezinárodní festival Mladí ladí jazz právě zveřejnil program svého devátého ročníku. 
Duben plný jazzu odstartují 6. dubna elektroničtí Submotion Orchestra, kteří se do Prahy 
vracejí po pěti letech a představí své nové album Kites. Hlavní hvězdou festivalu je 
americký pianista, varhanní mág, zpěvák a skladatel Cory Henry. Tento držitel tří Grammy 
vystoupí v Česku úplně poprvé se svým novým a ostře sledovaným projektem Cory Henry & 
The Funk Apostles - 19. dubna v Paláci Akropolis. Mezi další interprety patří newyorská 
jazz-rock'n'rollová formace The Rad Trads, 18členný techno orchestr VKKO, multižánroví 
Namby Pamby Boy a bubenický virtuóz Richard Spaven se svým triem. Kromě pražských 
akcí nabídne festival také koncerty v regionech a dětské hudební workshopy v rámci 
programu Mladí ladí dětem. Proběhne také mezinárodní soutěž Jazz Fruit podporující  
jazzové talenty. Vstupenky na koncerty jsou k dispozici v předprodejní síti GoOut, 
zvýhodněné vstupné pro návštěvníky do 26 let začíná již na 111 Kč. 
 

Hlavním cílem festivalu Mladí ladí jazz je propagovat jazzovou hudbu především mezi mladým 
publikem. „Milujeme jazz a jeho divoké výlety do jiných žánrů. Když narazíme na něco čerstvého, 
odvážného a objevného, snažíme se to do Čech přivézt – a to už devátým rokem,“ vysvětluje za 
organizátory festivalu Jan Gregar. Zahajovacím koncertem festivalu bude strhující vystoupení kapely 
Submotion Orchestra, která čerpá inspiraci z dubstepu, jazzu, breakbeatu i ambientu. Jejich koncerty 
spočívají jak v dokonalé sehranosti, tak v účinném souladu křehkých motivů a melodií s hutnými 
beaty, basy a podmanivým vokálem. Do pražského divadla Archa přijedou 6. dubna s novým albem 
Kites, které vychází již 9. března. Deska vznikala na základě deseti fotografií – co skladba, to inspirace 
z emocí či nálady jedné osobní fotografie.  

Headlinerem letošního ročníku Mladí ladí jazz je etablovaný americký pianista, varhanní mág, 
zpěvák a skladatel Cory Henry, držitel tří Grammy, který vystoupí v Česku úplně poprvé se svým 
novým a ostře sledovaným projektem Cory Henry & The Funk Apostles. Do Paláce Akropolis 
společně přivezou 19. dubna svou novou desku. Cory Henry zahájil svou hudební kariéru už ve dvou 
letech a už v neuvěřitelných šesti letech vystoupil v legendárním Apollo Theater, katalyzátoru 
největších jmen a talentů afroamerické hudby. Jeho tvorba má kořeny v gospelu, jazzu a soulu. 
Proslavil se zejména díky brooklynské formaci Snarky Puppy nebo jako spoluhráč Bruce Springsteena, 
P. Diddyho, Kenny Garretta nebo The Roots.  

Mezi dalšími interprety letošního ročníku je jazz-rock'n'rollová formace The Rad Trads, která 
představí svůj vražedný rytmus a nakažlivé melodie s nezaměnitelnou punkovou energií ve středu 11. 
dubna v Jazz Docku. Pátek 13. dubna bude patřit rakouské kapele Namby Pamby Boy. Zruční 
improvizátoři, kteří ve své tvorbě snoubí řadu vlivů od rocku až po hip-hop nabídnou nevídanou 
emocionální bezprostřednost a živelnou energii. Producent a všestranný bubeník Richard Spaven, 
který se v roce 2017 vzepřel všem žánrům, nadchnul posluchače svou nekompromisní sólovou 
deskou The Self. Někdejší bubeník The Cinematic Orchestra, Gregoryho Portera a Flying Lotuse 
vystoupí se svým triem 26. dubna v Jazz Docku. 18členný techno orchestr VVKO (Verworner-Krause-
Kammerochester) roztančí v sobotu 21. dubna Futurum.  

https://goout.net/cs/festivaly/mladi-ladi-jazz-2018/pnfrc/


 

Závěrečný koncert festivalu proběhne 30. dubna, detaily ale organizátoři zatím tají. „Máme 
radost, že se nám letos podařilo nejen naplánovat skvělý festivalový line-up, ale připravit také ve 
spolupráci s Českým rozhlasem Jazz velké překvapení, které odhalíme na začátku března. Tento 
výjimečný závěrečný koncert proběhne na Mezinárodní den jazzu – 30. dubna,“ dodává Jan Gregar. 

Festival opět připravil i sérii regionálních koncertů a vzdělávací projekt Mladí ladí dětem, během 
kterého držitel Grammy Oran Etkin představí svůj nový program Timbalooloo 2. Znovu proběhne 
také mezinárodní soutěž pro jazzové talenty Jazz Fruit, do které se mohou do poloviny března 
přihlásit mladé kapely a hudebníci. Vítězové získají řadu benefitů, od možnosti nahrát vlastní desku, 
přes hudební vybavení  a další ceny. 
 

Více informací na http://www.mladiladijazz.cz. 

 

Předprodej vstupenek na GoOut: https://goout.net/cs/festivaly/mladi-ladi-jazz-

2018/pnfrc/ 

 
Pro mladé do 26 let je prvních 20 vstupenek na každý koncert za speciální cenu 111 Kč. 

 

Program festivalu Mladí ladí jazz 2018: 

6.4.2018 od 20.00 - Submotion Orchestra, Divadlo Archa 
11.4.2018 od 20.00 - The Rad Trads + Finále Jazz Fruit, JazzDock 
13.4.2018 od 20.00 - Namby Pamby Boy, JazzDock 
19.4.2018 od 19.30 - Cory Henry & The Funk Apostles, Palác Akropolis 
21.4.2018 od 21.00 – VKKO, Futurum 
26.4.2018 od 20.00 - Richard Spaven Trio, JazzDock 
30.4.2018 – Mezinárodní den jazzu – velký závěrečný koncert 
 

 

Více informací o programu i festivalu naleznete na webu www.mladiladijazz.cz nebo na 

Facebooku Mladí Ladí Jazz. 

 

 
Partneři festivalu: Magistrát hlavního města Prahy, který podporuje konání festivalu dotací ve výši 
250.000,- Kč, Ministerstvo kultury ČR, Velvyslanectví Spojených Států amerických, Rakouské kulturní 
fórum, Česko-německý fond budoucnosti, Městská část Praha 3, Kytary.cz, Studio Svárov, Valdemar 
Grešík – Natura 

 
Mediální partneři festivalu: Radio 1, Český rozhlas Jazz, Český rozhlas Vltava, Radio Wave, Full Moon 
Magazine, Respekt, musicweb.cz 

 

 

PR a tiskový servis: 

Eliška Míkovcová, e: eliska.mikovcova@piaristi.cz, t: +420 606 774 435 
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