18. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND nabídl všechny tváře jazzu.
Od středy 26. do soboty 29. 7 2017 se Slovácko stalo dočasným domovem necelé čtyřicítky českých a
slovenských jazzových hudebníků, do jejichž společnosti zapadl i americký pianista Skip Wilkins.
Uherské Hradiště, Kyjov, Napajedla, a také CENTRO Zlín byla místa, kde se odehrálo celkem deset
jazzových produkcí. Tradiční swingové pojetí letos reprezentovali především Jazz Quintet Třešť, ale i
manželé Šustkovi. Jazz Quintet Třešť obhospodařil celkem tři koncerty s názvem Víno a Jazz a
manželé Šustkovi opět roztančili kyjovské náměstí při své swingové tančírně. Už zmíněný Skip Wilkins
znovu přesvědčil o svém širokém jazzovém srdci. Jeho setkání s novými spoluhráči přímo na scéně
fungovalo jako živá voda a nový quartet zněl excelentně. Mladá slovenská krev reprezentovaná
senickými Fridge Aside přinesla do festivalového programu trošku jazz rocku. Space Project Ondřeje
Štveráčka potom nabídl strhující zážitek dokonalé souhry skvělých hudebníků s podporou
nejrůznějších zvukových efektů…
Tradiční pojetí jazzu stále lépe a lépe na festivalu prezentují zlínští F DUR JAZZ BAND, jejichž letošní
speciální host, MARTIN CHODÚR, jakoby si jen odskočil z nejlepších let swingové Ameriky přímo na
Slovácko. Po třech letech opět uchvátil hosty hlavních koncertů PETER LIPA a jeho band, jehož otěže
pevně drží Lipa junior za klávesovými nástroji. Sólové exhibice stále svěžího hlasu
čtyřiasedmdesátiletého Lipy a jeho hudební komunikace se saxofonovým „virtuosem“ Radovanem
Tariškou, dostala do varu publikum jak na Jezuitské koleji v Hradišti, tak i na kyjovské Jančovce.
Tam se koncert protáhl až hodinu za půlnoc, aby se skalní příznivci protančili s „vinylovou“ party DJ
Magdalény HAPPYFEET až do nedělního brzkého rána. Letošní Hello Jazz Weekend patřil zcela jistě
mezi nejlepší ročníky celé osmnáctileté historie festivalu. Součástí pátečního koncertu v Uherském
Hradišti bylo navíc odevzdání daru Nadačního fondu Via Iva mladé studentce vysoké školy, Margaritě.
Částka padesát tisíc korun ji umožní pokračovat v dalším ročníku magisterského studia.
Pro uspořádání 19. ročníku počítají pořadatelé s termínem od středy 18. do soboty 21. července 2018.

