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Život se skládá z drobných radostí.
Jednou z nich je i Hrnčířský swing,
který založil můj táta jako vzpomínku
na svého bratra a všechny muzikanty,
kteří již odešli do věčných jazzových angažmá ...
Roman Werner
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revival swing band praha
& Darja Kuncová
Mezi českou swingovou elitu se RSB Praha zařadil již v roce 1979. Od počátku jej vede trumpetista Antonín Šilhavý
se svou paní Jarkou, nejlepší českou swingovou pianistkou současnosti. RSB Praha často hraje i v zahraničí,
například v loňském roce jen v Německu odehrál přes dvě desítky koncertů. V Novém Drahově vystoupí již po páté
a jako vždy, ani tentokrát nebude chybět jedna z nejlepších českých swingových zpěvaček - Darja Kuncová!

Pátek 27. července 2018 - 19 hodin

petr kroutil kvintet
Saxofonista a zpěvák Petr Kroutil v Novém Drahově již hrál několikrát. Tentokrát přijede se svým swingovým
combem, kde má možnost předvést publiku všechny podoby svého bohatého muzikantského rejstříku. Ti z publika,
kteří vzpomínají i na jeho účinkování v televizním seriálu Prima sezona, vždy z koncertů Petra Kroutila odcházejí
s pocitem, že tento vynikající entertainer vůbec nestárne.

Pátek 3. srpna 2018 - 19 hodin

THE DIXIE HOT LICKS
&

MISKOLC DIXIELAND BAND
(MaĎarsko)
Plzeňská kapela The Dixie Hot Licks patří mezi špičkové interprety nové vlny českého jazzového revivalu.
Na tanečním parketu se při jejích koncertech pravidelně scházejí fanoušci, kteří znovu objevují kouzlo swingových
tanců z třicátých let minulého století. Při účinkování na jazzových festivalech po celé Evropě se Dixie Hot Licks
seznámili i s řadou výtečných zahraničních kapel. Na jubilejní ročník Hrnčířského swingu jednu z nich pozvali.
_______________________________________________________________________________

ZA POSKYTNUTÍ GRANTU DĚKUJEME KARLOVARSKÉMU KRAJI,
MĚSTU CHEB A MĚSTU FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
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