
 

    „Jazz Bridge” from Prague (Mánes) to EU 2009 
„Jazz Brücke” von Prag (Mánes) in die EU 2009 

 „Le Pont de Jazz“ de Prague (Mánes) en UE 2009 
„Jazzový  Most” z Prahy (Mánes) do EU 2009 

01.04.2009 -- 30.08.2009 

II ..  „„ JJaazzzzoovvýý    MM oosstt“  Praha – Mnichov 2004, který se konal u příležitosti vstupu ČR do     
EU, měl velký kulturn ě-politický úspěch. Pražský koncert byl Live vysílán českým 
rozhlasem stanicí „Vltava“ a Hessenský rozhlas ARD (Frankfurt) vysílal p ůlnoční 
koncert 1. května via Satelit jen z ČR, z Mánesa, do všech německy mluvících zemí. 

II II ..  VVýýzznnaamm  ttoohhoottoo  JJaazzzz  ffeesstt iivvaalluu  v roce 2004, 2005, 2006, 2007,  a v roce 2008 byl 
tak, jak to bude i v roce 2009, v setkání jazzových hudebníků všech generací a jejich 
publika za účasti české a zahraniční veřejnosti a osobností z kulturního a 
politického života z mnoha zemí. Bude také významnou propagací české kultury a 
hlavního města Prahy a ostatních měst ČR v nově spojené Evropě. 

II II II ..  PPřřeeddmměětteemm  ttoohhoottoo  ffeesstt iivvaalluu  bbuuddoouu  jj aazzzzoovvéé  kkoonncceerr ttyy  vv  nněěkkooll iikkaa  mměěsstteecchh..  
Monumentální „jazzový most“ 2008 byl stavěn z Prahy do Deggendorfu, Chebu/Eger, 
Karlových Var ů, Linze, a Mnichova. Kulturně tradi ční „Mánes“, který leží na Vltavě, 
s výhledem na Národní divadlo a Hradčany, je důstojné místo pro start z Prahy. 
Přislíbená spolupráce rozhlasových a televizních stanic zúčastněných zemí určitě 
podpoří myšlenku a záměr rozšíření EU. 

II VV..  MM oossttůů  bbyylloo  jj iižž  vv  mmiinnuulloosstt ii   ppoossttaavveennoo  vveellmmii   mmnnoohhoo,,  aallee  uurr ččii ttěě  „„ jj aazzzzoovvýý  
mmoosstt““   jj ee  jj eeddiinnýý..  

Přínosem je podpořit tento hudební žánr, který je historickým důkazem vývoje hudby 
XX. století a pomoci postavit tento žánr na úroveň klasické hudby, je dalším cílem 
tohoto projektu. 
Spolupráce na umělecky velmi zajímavých jazzových big-bandových projektech,  
zůčastněných zemí, je dalším cílem „jazzového mostu“ 2009.  

  
Praha, (10.6. Reduta) Vídeň (13.6. Porgy)  Praha, (14. 6. Mánes)    
Cheb, (20.6. Klášterní zahrada)   Karlovy Vary, (15.7. Thermal)   

Mnichov (16.7. St. Jakob-Museum) 
 

  

II nniicciiááttoorr ,,  OOrr ggaanniizzááttoorr                                           KK oonnzzeerr ttpprr ooggrr aammmm  --  BBaannddss  
Mgr. (ius.) Rudolf Mazač    „Hard Days Night“ - Bigband-Mnichov (V Praze) 
eMail: Rudma@volny.cz               „Blechimperium“ plays Cech            (Ve Vídni)               
Hotline: +420 603 842474        „ Kentonmania“   Bigband + 8 lesních rohů (V Praze) 
SRN: +49 89 62423548                                     Vocal: Eliška Vlašicová  
Skype:mazacrudi                                Don Menza USA Tenor Sax Legende 
eMail: rudimazac@web.de      Charly Antolini „JazzPower“  –München (V Chebu)                                  
www.jazzbridge.net               „Nouvelle Cuisine“ Bigband  - Wídeň   (V Praze) 


