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Posluchová akcia DCC 3. 6. 2017, Sobota 
 

Vážení priatelia hudby,  

dovoľujeme si Vás poinformovať o našej 4. posluchovej akcii. Už 
tradične nás sprevádzal jazzový recenzent Maroš Pavlík. Počúvané 
skladby sme Vám prvý krát poskytli v predstihu. 

Ďalej nás sprevádza aj pán Máťuš z firmy Ketos, ktorá patrí medzi 
priekopníkov kvalitného Hi-Fi na Slovensku a jej distribuované značky 
ponúkame v Trnave viac ako 20 rokov.  

Tento krát sme našu akciu obohatili aj o živé vystúpenie. Jednalo 
sa o mladú a talentovanú speváčku a interpretku Líviu Doležalovú. 
Veríme, že koncert, ktorý bol zároveň aj nahrávaný a zverejnený, Vás 
oslovil a spríjemnil atmosféru na našej akcii.  
 

 

Pripravujeme 
 

Dňa 28. 10. 2017 pre Vás pripravujeme veľký porovnávací test 
značiek Naim, Harbeth, ProAc a ATC v priestoroch reštaurácie La 
Finestra (Sladovnícka 15, Trnava, parkovanie vo dvore). Veľa 
sprievodných akcií ako živá hudba, prednášky, a pod. 

Ak máte záujem o aktuálne info o nielen tejto akcií, nechajte nám 
prosím kontakt (e-mail, tel. č.). 

 
  



 
	

DCC	Duban	Ľubomír	
Trojičné	námestie	9	
91701,	Trnava	
0905	592	630	
duban@duban.sk	

Zoznam testovanej techniky 
Zosilňovač: 

- Electrocompaniet ECI Mk II……………………………………………………………3990€ 
- Octave V 110 SE……………………………………………………………………….6990€ 

CD prehrávač: 

- Electrocompaniet ECC 1………………………………………………………………1950€ 

Sieťový prehrávač: 

- Bluesound VAULT 2……………………………………………………………………1299€ 

Reproduktory: 

- Dynaudio Countour 20…………………………………………………………………4500€ 

Prevodník: 

- Electrocompaniet ECD 2………………………………………………………………2390€ 

Káble:  

- XLO Reference 3-2 – XLR………………………………………………………………540€ 
- XLO Reference 3-5.2……………………………………………..……………………2140€ 
- XLO Signatue 3-5.2…………………………………………………………………….3400€ 
- XLO Signature 3-1……………………………………………………………………...1050€ 
- XLO Signature 3-1 
- XLO Reference 3-4 

Stojany: 

- Dynaudio Stand 6………………………………………………………………………..200€ 
- Dynaudio Adaptor Stand 6…………………………………………………………….....20€ 
- Soundcare Super spike M8………………………………………………………………13€ 

 

Program: 

10:00 – 10:25  prvý vstup Slavomíra Máťuša z firmy Ketos  
10:30 – 10:55  prvý vstup - Maroš Pavlík 
11:00 – 11:25  druhý vstup - Maroš Pavlík 
11:30 – 11:45  druhý vstup Slavomíra Máťuša z firmy Ketos 
12:00 – 12:30  vystúpenie - Lívia Doležalová 
12:40 – 13:00  tretí vstup Slavomíra Máťuša z firmy Ketos 
13:10 – 13:20  novinky z Apple music – Martin Srna 
13:30 – 14:00  štvrtý vstup Slavomíra Máťuša z firmy Ketos 
14:00 – 16:00  voľný posluch
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ELECTROCOMPANIET 
 

Electrocompaniet je klasická High End firma z Nórska. 35 rokov skúseností a teórií Mattiho Otalu 
a Pera Abrahamsena dotiahnutých k dokoncalosti. Jedinečná symetrická konštrukcia zosilovačov, 
excelentní zvuk o ktorom sa nedá hovoriť inak, ako v superlatívoch a taktiež výnimočný a nadčasový 
dizajn.  

 

Electrocompaniet ECI Mk II  
 

Symetrický integrovaný zosilňovač 2x120W RMS, nástupca legendárnej ECI-5 disponuje 
dvojnásobným počtom výstupných tranzistorov, FTT napájaním, či 500VA trafom s napájacou 
filtráciou 80000µF. Vstupný diel v triede A bez spätnej väzby, 2 x XLR vstupy, 3 x RCA vstupy, 1 x 
nesymetrický RCA a audio výstup s predzosilňovača, 1x ( HT) vstup pre processor ( vstup kde je 
požiadavka ovládania hlasitosti v pripojenom komponente ), stmievateľný displej, diaľkové ovládanie. 

 

 
 
Electrocompaniet ECC-1 
 
CD prehrávač s 24 bitovým prevodníkom, diaľkové ovládanie, dynamický rozsah 120dB, audio 
výstupy: 1x2ch symetrické XLR, 1x2ch nesymetrické phono, digitálne výstupy: 75ohm S/PDIF RCA, 
rozmery 483x385x105 (ŠxDxV), hmotnosť 9kg, spotreba energie 35W. 
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Electrocompaniet ECD 2 

 
D/A prevodník , možnosť použiť ako predzosilňovač s ovládaním hlasitosti do výkonového 
zosilňovača, 2 kanály s výnimočným audio výstupom na 1 x nesymetrické výstupy - RCA a 1 x 
symetrické výstupy - XLR. Digitálne vstupy 2x Coax SPDIF, 2x TosLink SPDIF , 2x asynchrónne USB 
s podporou HD audio 192kHz/24bit, ďalej RS232 , vstupný a výstupný 12 V triger. 

 

 
 

OCTAVE 
 

Táto nemecká značka je od počiatku spojená so solídnosťou, mimoriadnou kvalitou prevedenia a so 
zvukom na tej najvyššej úrovni. Za vzhľad a prevedenie zosilovačov Octave stojí Andreas Hofmann, 
ktorý svoj prvý zosilovač zostrojil v roku 1975, ale v skutočnosti história firmy siaha do roku 1968. 

Súčasná technika tejto firmy solid-state je spojená s kúzlom lámp a umožňuje v rozumnej cene kvalitu 
zvuku o akej sme pred nedávnom mohli iba snívať. 

 

Octave V 110 SE 
Integrovaný zosilňovač s elektrónkami V 110 s výstupným výkonom 2x 110W. Je osadený dvoma 
tetródami typu KT120 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje 
životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania o komponenty Octave Black Box. 
Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania zosilňovača.Vstupy: 4 x RCA, možnosť dokúpiť 
RCA Phono modul pre gramofón. Výstupy: Výstupy: 1 x RCA z predzosilňovača a 1 x monitorovací 
výstup. Frekvenčný rozsah: 5Hz-70kHz, odstup signál/šum 110dB/90 W, vstupná citlivosť 220mV, je 
stabilný až do 2 Ohmov impedancie reprosústav.  
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BLUESOUND 
 

Firma BLUESOUND, sesterská spoločnosť preslávenej High End audio firmy Nad electronics , 
predstavuje druhú generáciu populárnych sieťových audio prehrávačov a bezdrôtových aktívnych 
reproduktorov pre vytvorenie systému bezdrôtového ozvučenia domácnosti Multiroom. 
Všetky prehrávače a reproduktory podporujú štandardné Hi-Res audio formáty s rozlíšením 24-
bit/192kHz a nový bezstratový Hi-Res audio kodek MQA, ktorý začínajú využívať internetové cloudové 
služby TIDAL a ďalšie. 

 

Bluesound VAULT 2 

 
Sieťový bezdrôtový hudobný prehrávač BLUESOUND novej generácie prináša technologickú a 
dizajnovú evolúciu, výrazne rozširujúcu možnosti a kvalitu prehrávania hudby.Disponuje 2 TB pevným 
diskom a CD ripperom. Podporuje formáty FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a 
MP3. Prehráva hudbu z lokálneho úložiska cez LAN siete, množstva streamovacích služieb ako 
napríklad Deezer, Spotify, Tidal, TuneIn alebo z obrovského množstva internetových rádií. Podpora 
HD audia až do rozlíšenia 24 bit/192 kHz. Očakávanou novinkou je možnosť prehrávania hudby z 
mobilných zariadení prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Disponuje aj optickými/analógovými 
vstupmi a výstupmi čím sa výrazne rozširujú možnosti prepojenia s inými zariadeniami ako sú 
napríklad subwoofer alebo slúchadá. Možnosť ovládania cez Android a iOS zariadenia (ovládací 
software v českom jazyku) alebo Windows či OS X je samozrejmosťou.  
Rozmery v mm: 220 × 90 × 192 (š × v × h) 
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DYNAUDIO 
 

Dánska firma Dynaudio založená v roku 1977 v Skanderborgu sa špecializuje na vývoj a výrobu High-
End reproduktorov a reprosústav pre stereo, domáce kino, automobily a nahrávacie štúdia. Dynaudio 
si vyvíja a vyrába svoje meniče a taktiež aj samostatné reproduktorové skrine.  Firma má dlhoročnú 
tradíciu po celom svete a získavasi tak k reproducii zvuku množstvo fanúškov kvalitného Hi-Fi. 

 

Dynaudio Contour 20 

 
Úplne nová regálová high-end dvojpásmová reprosústava určená do vačších priestorov z legendárnej 
rady Contour. Inovovaný dizajn perfektne zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva 
typické elegantné rysy Contour série. Úplne nový stredobasový menič s priemerom 18 cm, vysokým 
zdvihom membrány s premenlivou hrúbkou z horčíkovo-silikátového polyméru (MSP), ľahkou 
hlinníkovou cievkou a dvojitým odvetrávaným magnetom dodáva hutné, presne kontrolované basy a 
jemné stredy.O reprodukciu vysokých frekvencií sa stará najlepší Dynaudio menič Esotar2 s 
lakovanou hodvábnou kalotou. Oba meniče sú osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je 
spojená s perfektne zatlmenou skriňou reprosústavy.  
 
Technické parametre: 
Dvojpásmová konštrukcia so zadným basreflexom, frekvenčný rozsah 39 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 
86 dB, výkon podľa IEC: 180W, nominálna impedancia: 4 Ohm 
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XLO Reference 3-2 – XLR  

 
Symetrický Linkový High-End stereo audio kábel (sada). Symetrická XLO Integrated Field™ 
technológia vinutia s revolučnou technológiou prenosu signálu Wavelink™, pevné vodiče z 
laboratórnej medi 6N (čistota 99.99998%), XLO™ dielektrikum s extrémne nízkou kapacitou, vyrobené 
z nefluórovaného polyméru, kábel ukončený exkluzívnymi precíznymi XLO XLR konektormi s 24K 
pozlátenými kontaktmi vyrobenými z Brush-Wellman zliatiny, identifikačné XLO™ krúžky označujú 
smerovosť a sú znakom originality. 

 

 

XLO Reference 3-5.2 
  
Splietaný točený stereo kábel pre reprosústavy (sada). Symetrická XLO Integrated Field™ technológia 
vinutia s revolučnou technológiou prenosu signálu Wavelink™, 2 točené žily s prierezom 5,3 mm2 s 
pevnými vodičmi z laboratórnej medi 6N (čistota 99.99998%), DuPont® Teflon® dielektrikum a 
izolácia, kábel je ukončený spôsobom podľa výberu: priamo zlátené XLO banánové konektory alebo 
vidlice 6mm prípadne 8mm. 
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XLO Signature 3-5.2 
 
	

Splietaný tokens stereo kábel pre reprosústavy (sada). Symetrická XLO Integrated Field™ technológia 
vinutia s revolučnou technológiou prenosu signálu Wavelink™, pevné vodiče z laboratórnej UPOCC-
6N medi (ultračistá kontinuálne liata procesom Ohno), DuPont® Teflon® jadrá, dielektrikum aj izolácia, 
kábel je ukončený spôsobom podľa výberu: priamo zlátené XLO banánové konektory alebo vidlice 
6mm prípadne 8mm. 
	

 

 

 
 
XLO Signature 3-1 
 
	

 
Linkový High-End stereo audio kábel (sada). Symetrická XLO Integrated Field™ technológia vinutia s 
revolučnou technológiou prenosu signálu Wavelink™, pevné vodiče z laboratórnej UPOCC-6N medi 
(ultračistá kontinuálne liata procesom Ohno), Teflon® dielektrikum a izolácia, kábel ukončený 
exkluzívnymi precíznymi nízkoindukčnými XLO RCA konektormi s 24K pozlátenými kontaktmi a 
Teflon® izoláciou, identifikačné XLO™ krúžky označujú smerovosť a sú znakom originality. 
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Dynaudio Stand 6 
 
Stojan navrhnutý pre reprosústavy Dynaudio Stand 6. 

Výška s hrotmi: cca 65cm 

š x h: 168 x 235 mm 

 

 
 
 
Soundcare Super spike M8 
 
Kompaktný hrot so závitom M8. 

SuperSpike je novátorská kompaktná prístrojová nožička, ktorá integruje antirezonančný hrot s 
miskou. Touto unikátnou konštrukciou sa úplne predchádza poškodeniu povrchu, na ktorom je 
postavený, čo je bežným problémom konvenčného hrotu. SuperSpike je vlastne kvalitný hrot a 
podložka (miska), ktoré sú spolu umiestnené v ABS plastovom puzdre, čo umožnuje posúvať repro 
(alebo iný komponent) bez toho, aby ste si poškodili nábytok. 
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1. Juraj Griglák – Time To Fly (Time To Fly – 2014 Realmusichouse) # 2 
 

Najznámejší slovenský basista, „slovenský Marcus Miller“ - Juraj Griglák, je univerzálny hráč, 
čo sa týka nielen nástroja (kontrabas, basgitara) ale aj žánrového záberu. V mladosti hral 
v rôznych funkových kapelách, v skupine Jazz Q, ale aj vo veľkých jazzových a klasických 
orchestroch. Od roku 1991 je stálym členom orchestra Slovenskej filharmónie. V súčasnosti 
hrá v skupinách Juraj Griglák & Company a Pavel Morochovič Trio. V roku 2014 si na dve 
skladby svojho albumu Time To Fly pozval amerického bubeníka Poogieho Bella. Na základe 
tejto skúsenosti si Juraja pozval o tri roky neskôr Poogie Belll do svojej koncertnej zostavy. 
Poogie Bell patrí k dvorným bubeníkom slávneho basgitaristu Marcusa Millera, navyše ich 
spája dlhoročné priateľstvo siahajúce až do ranej mladosti.  
 
Na ukážku som vybral skladbu z Jurajovho druhého albumu – Time To Fly. V dvoch 
skladbách, vrátane titulnej, hrá na bicie spomínaný Poogie Bell. Na albume účinkuje aj ďalší 
člen Marcusovej skupiny – trúbkár Patches Stewart. Album dostal v roku 2015 ocenenie Esprit 
za najlepší slovenský album roka.  
 
- Rozhovor s Poogie Bellom, ktorý som robil po koncerte na JazzFesteBrno, si možete 

prečítať v časopise Harmonie 6/2017. 
- Recenziu koncertu Poogie Bell Bandu s Jurajom Griglákom si môžete prečítať tu: 

http://jazzport.cz/2017/04/16/jfb-poogie-bell-band-miesal-jazz-soul-gospel/ 
 

 
2. Adam Ben Ezra – Can’t Stop Running (Can’t Stop Running – 2015 Ropeadope) # 1  

Izrael sa stal v posledných rokoch liahňou vynikajúcich muzikantov. Jedným z nich je aj 
kontrabasista Adam Ben Ezra (34), nenapodobiteľný multiinštrumentalista a onlinová senzácia 
s viac než desaťmiliónovou sledovanosťou na YouTube. Kombinuje prvky moderného jazzu, 
rocku a world music, dôsledkom čoho sú jeho albumy pestrou zmesou všetkých možných 
zvukov a farieb. Keď mal Adam päť rokov, začal hrať na husle, na gitaru sa učil od deviatich. 
Časom pridal k svojmu arzenálu klavír, klarinet, oud a flautu, väčšinou ako samouk. V 
šestnástich rokoch jeho zmenil život práve kontrabas a do bohatého zvuku ktorého sa ihneď 
zamiloval. Adam sa neutápa v hraní jazzových štandardov, naopak, neustále hľadá nový 
hudobný výraz. Neváha použiť aj efekty, looper a ďalšie výdobytky modernej techniky. Pritom 
však jeho hudba zostáva vo svojej podstate akustickou, s výraznými melodickými prvkami.  

Adam účinkoval na Slovensku zatiaľ raz - na BJD 2016, kde napriek tomu, že nebol oficiálnym 
headlinerom, sa stal pre publikum prekvapením festivalu. Doteraz nahral dva albumy, pričom 
najnovší, Pin Drop vyšiel 19. mája tohto roku.  

Na ukážku som zvolil titulnú skladbu z albumu Can’t Stop Running, ktorá je úvodnou skladbou 
oboch Adamovych albumov. 

Rozhovor ktorý mi Adam, poskytol po jeho brnenskom koncerte, si môžete prečítať v časopise 
Harmonie 1/2017. 

- Recenziu z vystúpenia na BJD nájdete tu: http://jazzport.cz/2016/10/26/bratislavske-
jazzove-dni-2016-jazzove-ci-nejazzove/ 

 

  



 
	

DCC	Duban	Ľubomír	
Trojičné	námestie	9	
91701,	Trnava	
0905	592	630	
duban@duban.sk	

 

3. Chick Corea  – Spain (Chick Corea Akoustic Band - 1989 GRP Records) #10 

Dvadsaťdvanásobný držiteľ Grammy, invenčný skladateľ, improvizátor a klavírny virtuóz 
preskúmal v priebehu svojej kariéry množstvo hudobných štýlov – od avantgardy cez bebop 
k jazzrockovej fúzii, latinskoamerickej a tradičnej španielskej hudbe, ku komornej 
a symfonickej hudbe. Sedemdesiatpäťročný umelec nepoľavuje vo svojom vplyve na súčasnú 
hudobnú scénu, o čom svedčia aj ceny Grammy, ktoré vyhráva aj v posledných rokoch. 
V roku 2012 si odniesol hneď dve za najlepšie inštrumentálne sólo a najlepší akustický album, 
nahraný s členmi legendárnej Return to Forever – Stanleym Clarkom a Lennym Whitom. 
Chick Corea hral niekoľkokrát aj v Bratislave, naposledy v roku 2009 so svojim triom. Corea 
sa rád vracia k hudobnej konverzácii vo formáte klavírneho tria. Na poslednom koncerte na 
JazzFesteBrno hral s kontrabasistom Eddiem Gomezom a bubeníkom Brianom Bladeom. 
V 80. rokoch sa Corea zviditeľnil svojimi zoskupeniami Chick Corea Akoustic Band a Chick 
Corea Elektric Band. Členom oboch skupín bol aj univerzálny americký basista John Patitucci, 
ktorý koncertoval 16. 5. 2017 so svojou vlastnou kapelou John Patitucci Electric Guitar Band 
v Bratislave. Využil som príležitosť a spravil som s Johnom rozhovor pre www.jazz.sk. 

- Reportáž z Coreovho brnenského koncertu s triom z mája 2017 nájdete tu: 
http://jazzport.cz/2017/05/11/chick-corea-roku-triumfoval/ 

- Fotoreport z koncertu Johna Patitucciho v Bratislave si môžete prečítať tu: 
http://jazzport.cz/2017/05/19/fotoreport-john-patitucci-electric-guitar-quartet/ 

- Rozhovor s Johnom Patituccim nájdete tu: http://www.jazz.sk/articles/john-patitucci-pri-    
improvizacii-sa-za-nikoho-neschovate 
 

4. Kurt Elling – Nature Boy (The Messenger, 1997 Blue Note – Universal) # 1 
 

Americký spevák Kurt Elling (49) sa ako syn dirigenta kostolného orchestra venoval v detstve 
kasickej hudbe a zborovému spevu. Štúdium filozofie a náboženstva opustil tesne pred 
záverečnou skúškou, aby sa mohol plne venovať jazzu. Elling sa so svojim hlasom s 
rozsahom štyroch oktáv už niekoľko rokov radí medzi najlepších svetových spevákov. Za 
posledných štrnásť rokov bol vo svojej kategórii každoročným víťazom hlasovania kritikov 
časopisu DownBeat. Každý z jeho doterajších albumov bol nominovaný na cenu 
Grammy. V roku 2000 spieval prvý raz na BJD, v roku 2013 koncertoval s B-Side Bandom 
a Vojtěchom Dykom aj Čechách, kam sa vrátil 3. novembra 2015 v rámci turné Passion World. 
Jeho vystúpenie na dvojkoncerte s Annou Mariou Jopek sa stalo hlavným ťahákom festivalu 
Moravia Music Fest. Pred koncertom poskytol nášmu portálu www.jazzport.cz rozhovor, 
v ktorom rozprával o svojich hudobných vzoroch, inšpirácii pre svoje texty, umení vokalízy 
a nových projektoch.  
 
Na ukážku som vybral obľúbený štandard Nature Boy, ktorý v roku 1948 poprvý raz nahral Nat 
King Cole. Odvtedy pieseň naspievalo mnoho ďalších spevákov, vrátane Franka Sinatru, 
Sarah Vaughan, Tonyho Benetta s Lady Gaga, či Peter Lipa. 
 
Kurt Elling vystúpi 14. 7. 2017 aj na One Day Jazz Festivale na nádvorí Bratislavského 
hradu. 
 
- Rozhovor s Kurtom Elligom z roku 2015 si môžete prečítať tu: 

http://jazzport.cz/2015/11/11/kurt-elling-popularita-umelca-zalezi-od-jeho-novatorstva-
energie-duse/ 
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5. China Moses – Nicotine (Nightintales, 2017 MPS Records)    # 7 
Hudbu Chiny Moses, dcéry Dee Bridgewater, sme hrali už na jednom s minulých 
posluchových testov (album Crazy Blues). Pripomeniem len, že za svoju doterajšiu kariéru 
nahrala sedem albumov. Jej vášeň pre jazz a blues ovplyvnila skutočnosť, že od detstva sa 
pohybovala v hudobnom prostredí presiaknutom jazzom. Jej najväčšou hudobnou ikonou bola 
vždy bluesová speváčka Dinah Washington. Tentokrát prinášam najnovší album Chiny -  
Nightintales, ktorý vyšiel v marci 2017.   
Jedenásť nových piesní pojednáva o pobláznení láskou („Hungover“), o jej trpkom konci 
(„Whatever“), či neresti („Nicotine“) a vášni („Put it on the Light“), prebúdzaní a odvahe 
(„Running“). China Moses ponúka pestrý kaleidoskop jazzu, soulu, R&B, bluesu a popu. Na 
albume jej robí poločnosť londýnska skupina - Luigi Grasso na altsaxofón a barytónsaxofón, 
klavirista Joe Armon , basista Luke Wynter a bubeník Marijus Aleksa.  
Zvuk najnovšieho albumu si ponecháva soulovú atmosféru, no v porovnaní s predchádzajucim 
albumom má modernejší, komernčnejší zvuk. Na posluch som vybral skladbu Nicotine 
z nanovšieho albumu. Piesne z nového albumu príde China predstaviť so svojim kvartetom aj 
28. 7. 2017 na Open Jazz Fest na Zelenej vode. 
 
- Rozhovor s Chinou Moses nájdete tu: http://jazzport.cz/2014/06/30/patrim-tym-

stastlivcom-ktori-sa-mozu-zivit-hudbou/ 
 

6. Courtney Pine – The 37th Chamber (Modern Jazz Stories - 1995 Verve) # 2 
 

Britský multiinštrumentalista Courtney Pine (1964) je známy predovšetkým ako saxofonista. 
Hudobnú dráhu začínal v roku 1981 ako hráč reggae. Taktiež založil britský bigband Jazz 
Warriors. Cortneyho debut  Journey to the Urge Within sa v roku 1986 umiestnil v UK Top 40. 
V súčasnosti jeho hudba spája modernú britskú hudbu, ako napr. drum and base a UK garage 
so súčasným jazzom. Pine je právom považovaný za popredného predstaviteľa jazzovej 
avantgardy. V 80. rokoch patril k jedným z prvých čiernych britských umelcov, ktorí sa výrazne 
presadili na jazzovej scéne. Podarilo sa mu to vďaka spomínanému albumu “Journey To The 
Urge Within”.  Album “Modern Day Jazz Stories”, z ktorého je naša ukážka, bol v roku 2000 
nominovaný na Mercury Music Prize. Courtney Pine Nahral šestnásť štúdiových albumov 
a neustále pokračuje v koncertných aktivitách. V rokoch 1988 a 1998 vystúpil aj na BJD. 
V roku 2010 hral v bratislavskom Nu Spirite s konceptom Transition in Tradition, v ktorom ťažil 
zo schopnosti spojiť tradíciu s modernou. Projekt bol oslavou hudby Sidney Becheta z New 
Orleansu.  
 
Ukážka je z albumu Modern Jazz Stories, na ktorom v dvoch skladbách spieva aj Cassandra 
Willson. Album odráža zvuky ulice v modernej zmesi popu, hip hopu a jazzu, pričom využíva 
tradičné zvuky jazzových nástrojov zároveň s DJ gramofónmi. 

 
7. Gerald Clayton – Future Reflection (Life Forum - 2013 Concord Music) # 2 

Klavirista a skladateľ Gerald Clayton (33), syn známeho jazzového a klasického kontrabasistu, 
skadateľa a kapelníka Johna Claytona, sa narodil v Holandsku. Vyrastal a hudbu študoval v 
slnečnej Kalifornii, z ktorej sa neskôr presťahoval za jazzovým vzdelavaním a hraním do New 
Yorku. Vo svojich začiatkoch sa zviditeľnil najprv ako sólista v Henry Manchini & His 
Orchestra, kde sa spoznal s Royom Hargroverom, s ktorým v zápätí na to účinkoval na turné, 
ako aj Hargroverových nahrávkach. Od roku 2009 sa mu poradilo dostať trikrát do radov 
umelcov nominovaných na Grammy Awards. V roku 2013 vyšlo jeho tretie  CD Life Forum, 
z ktorého je aj ukážka. V apríli tento rok vydal Gerald svoje štvrté CD – Tributary Tales 
(Motéma Music). Gerald vystúpil so svojim triom 31. 3. 2015 v Sono Centre na festivale 
JazzFestBrno.  
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8. John Scofield – I (Can’t Get No) Satisfaction (This Meets That, 2007 Universal)   #11 
John Scofield (SCO) patrí k najúznavanejším súčasným gitaristom planéty. V mladosti pôsobil 
v skupine Milesa Davisa, kde vystriedal gitaristu Mika Sterna. Počas svojej pestrej kariéry 
nahral desiatky albumov, vrátane albumov s legendárnym trúbkárom Chetom Bakerom, 
saxofonistom Gerrym Mulliganom, či vibrafonistom Garym Burtonom. Mimoriadnej popularite 
sa teší aj Scofieldov projekt Überjam, v ktorom experimentuje s drum n base a inými 
modernými rytmami. SCO sa suverénne pohybuje v žanri jazzu a jazzrocku, no nie je mu 
neznámy ani soul a funk. Blízko má aj ku country, ktorému vzdal poctu svojim najnovším 
albumom Country for Old Men (2016). Za netradične zaranžované country hity dostal v roku 
2017 dve ocenenia Grammy: za najlepší jazzový inštrumentálny album a najlepšie 
improvizované jazzové sólo.  
SCO vystupoval viackrát aj v Čechách a na Slovensku, naposledy v roku 2015 na BJD, v triu 
s bubeníkom Billom Stewartom a basgitaristom Stevom Swallowom.  
Ukážka je z albumu This Meets That, na ktorom účinkujú aj obaja spomínaní hudobníci.  
 
- Extrémne krátky (päťminútový) rozhovor so Scofieldom, ktorý vznikol v Zlíne v roku 2014 

na Bohemia Jazz Feste, si môžete prečítať tu:  http://www.jazz.sk/articles/john-scofield-
miles-bol-superstar-a-ja-som-velmi-stastny-ze-som-ho-mohol-poznat 
  

9. Weather Report – Second Sunday in August (I Sing The Body Electric – 1972 
Columbia) # 4 

 
Americká skupina Weather Report sa radí medzi priekopníkov žánru fusion. V roku 1970 ju 
založili traja hudobníci – Wayne Shorter, Miroslav Vitouš a Joe Zawinul. Po štyroch albumoch 
Vitouš z kapely odišiel a skupina sa zamerala viac na komerčnejší funk. V roku 1975 prišiel do 
kapely basista Jaco Pastorius a sláva skupiny sa rozbehla na plné obrátky. Ukážka je 
z druhého albumu, WR s názvom I Sing the Body Electric, kde hrá na base Miroslav Vitouš. 
Vitouš žije v Európe a venuje sa vlastným projektom. Nahral celý rad albumov pre 
vydavateľstvo ECM, na ktorých účinkovalí tí najznámejší jazzoví hudobníci. Vitouš stále 
aktívne nahráva a koncertuje. Na Slovensku sme ho mohli vidieť v duu s Jiřím Stivínom na 
BJD 2016. 
 
- Pred brnenským koncertom sa mi Vitouša podarilo trochu vyspovedať. Výsledok nájdete 

tu: http://jazzport.cz/2017/05/11/miroslav-vitous-jazz-ma-byt-hudbe-inspiraci-ne-penezich/ 
 
10. Oregon – Icarus (Live in Moscow, 2000 UNTUITION) # 9 z CD1 

Priekopníkov žánru world music, americkú skupinu Oregon, založili v roku 1970 hudobníci, 
ktorí odišli zo skupiny Paula Wintera - Consort. Consort sa žánrovo pohyboval medzi jazzom, 
world music a klasikou. V podobnom duchu pokračovalo aj kvarteto Oregon. Hneď od vzniku 
miešal prvky indickej hudby, klasiky, folku, avantgardy a jazzu. Zvuk Oregonu je rozoznateľný 
ihneď po prvých tónoch. V roku 1984 sme mali možnosť vidieť skupinu aj na Bratislavských 
jazzových dňoch. Išlo o jeden z posledných koncertov, ktoré odohrali so svojim 
perkusionistom Collinom Walcottom. Collin o dva týždne neskôr zahynul pri havárii autobusu 
na turné po NDR. Práve zvuk Walcottových rozmanitých perkusií a sitaru dodával Oregonu 
nenapodobiteľný sound. Počas svojej štyridsaťročnej kariéry vydal Oregon takmer tridsať 
albumov. Autorom väčšiny skladieb bol Ralph Towner (76), ktorý nahral od roku 1972 
vo vydavateľstve ECM dvadsaťštyri albumov.  

Počas svojej histórie nahral Oregon jeden album s veľkým orchestrálnym telesom – 
Čajkovského Moskovským Symfonickým Orchestrom. Album je v diskografii Oregonu 
skutočnou raritou a predstavuje skladby kvarteta v pozoruhodných aranžmánoch. 
Producentom albumu je basista Pata Methenyho – Steve Rodby. Na ukážku som vybral jednu 
z najznámejších Townerových skladieb – Icarus. 
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V novembri 2016 hral Oregon vo Viedni, kde sa mi podarilo porozprávať s dvomi zakladateľmi 
skupiny – Ralphom Townerom a Paulom McCandlessom. Rozhovory si možete prečítať tu 

http://www.jazz.sk/articles/ralph-towner-cely-zivot-tvrdo-pracujem-na-udrzani-svojho-
hudobneho-standardu 
http://www.jazz.sk/articles/paul-mccandless-oregon-po-tolkych-rokoch-sme-silnejsi-s-
jasnejsou-viziou 
Ralpha Townera budete mať možnosť vidieť 5. 11. 2017 na jeho sólovom koncerte 
v Anežskom kláštore Prahe, v rámci festivalu Struny Podzimu. 

 

Zoznam skladieb z ostatných posluchových akcií 
(Výber recenzenta Maroša Pavlíka) 

11. 3. 2017 

1. Patricia Barber – What a Shame (Café Blue – Promotion Records 1994) # 1 
2. Kurt Rosenwinkel - Little B (Caipi - Razdaz Recordz, 2017) # 11 
3. Pat Metheny/ Charlie Haden – Cinema Paradiso Main Theme (Missouri Sky - Verve – 

1997) # 12 
4. Lisa Simone – Let it Go (My World – Sound Survivor 2016) # 1 
5. Justin Kauflin – Up and Up (Dedication – Qwest Records 2017) # 9 
6. Marcus Miller - B’S River (Afrodeezia – Blue Note 2015) # 2 
7. Tomasz Stanko – Stone Ridge (From The Green Hill – ECM 1999) # 3  
8. Marek Novotný Quintet – Bossafjord (Lenand Dream – Amplion 2013) # 1 
9. Brian Blade – After the Revival (Mama Rosa – Verve 2009) # 1 
10. Billy Cobham – Recifé (Nordic off Color – Eagle Records 1999) # 2 
11. China Moses – Resolution Blues (Crazy Blues – Decca 2012)  # 1 
12. Shachar Elnatan – One World (One World – Razdaz 2016) # 2 
13. Vertigo Quintet (Dorota Barová) – Nieraz (Feat. Dorota Barova – Indies 2012) # 5 

 

15. 4. 2017 

1. Melody Gardot – Preacher man (Currency of Man) Decca/Universal 2015 
2. Sunna Gunnlaugs – Cielito Lindo (Cielito Lindo ) # 1 Sunny Sky Records 2015 
3. Kratochvil/Ackerman/Zangi – (Cestou - Studio Budikov 2011) # 1  
4. Ennio Morricone – On Earth As It Is In Heaven  (Mission - 1986 Virgin Records) # 1 
5. Clapton/Marsalis (Play The Blues – Layla, Reprise 2017) # 7 
6. Peter Adamov –  Unisono (Portrait - Hudobný fond, 2016)  # 1  
7. John Lee Hooker – The Healer (The Best of Friends, Virgin Records 1998) # 3  
8. Kurt Elling – The Nature Boy (The Messenger – Blue Note 1994) # 1 
9. Ennio Morricone – Gabriel’s Oboe (Mission - 1986 Virgin Records) # 3 
10. Yaron Herman/Ziv Ravitz – Everyday (Everyday - Decca, 2015) # 6  
11. Pat Metheny - Facing West (Secret Story – Geffen 1992) # 2 
12. Herbie Hancock – The Song Goes On (Imagine Project – Sony Music, 2010) # 10 
13. Marius Neset – World Song part l (Pinball – ACT 2015) # 1 
14. Lionel Loueke – How Deep Is Your Love (Gaia – Blue Note, 2015) # 12 
15. Dhafer Youssef – 39th Gulay (Birds Requiem – Okeh, 2013) # 7 
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