The International Jazz Festival Litvínov 2009
Dovolte mi abych Vás osobně pozval na „The International Jazz Festival Litvínov
2009“, který se bude konat ve dnech 11.(čtvrtek) – 14.(neděle) června 2009. V letech
2009 – 2011 se tyto akce v Litvínově budou konat v rámci projektu Ziel3 – Cíl3, kdy
ve spolupráci se saským spolkem „Musikrat“ z Drážďan máme podporu EU při
konání této kulturní tradice, jejíž počátky lze vystopovat již v roce 1999.
Tento rok dozná festival velkých změn v celkovém schématu. Bude mít celkem tři
dopolední bloky (od pátku do neděle) improvizačních workshopů dle nástrojových
skupin. Vyučovat budou i zahraniční lektoři. Zachovány budou večerní koncerty,
čtvrtek – zahajovací, pátek – hlavní, sobota – natáčení DVD a 3 Jam Sessiony.
Všechny tři hlavní večerní koncerty budou proloženy vystoupením profesionálních
hostů. Od roku 2009 budou okořeněny účastí zahraničních star. V pátek a sobotu
odpoledne bude probíhat v Citadele před odbornou porotou výběr skladeb na
natáčení DVD, které bude výsledným produktem celého IJF Litvínov 2009. Festival
bude zároveň nominací (pro dva vybrané soubory) na zrcadlové workshopy
v Hoyerswerdě v Sasku, které se budou konat v listopadu 2009.
Zachovány budou i Nonstop koncerty na náměstí v centru města. Koncerty budou i v
okolních městech. Každý orchestr tak absolvuje minimálně tři samostatná
vystoupení.
Samotný výběr na DVD bude prováděn ze 4 - 6 skladeb, kde je stanoven limit na 20
minut čistého hraní.
Součástí tohoto letáku je i předběžná přihláška na „The International
Jazz Festival Litvínov 2009“, kterou je nutné odeslat spolu s :
1) demo CD(nebo MP3) + foto souboru pro tvorbu katalogu,
2) stručnou informací o dosavadní činnosti souboru,
do 27.února 2009 na adresu:
Základní umělecká škola
Horská 296
436 01 LITVÍNOV
CZ
nebo na e-mail:
j.sochor@zuslitvinov.cz - česky
angelkova@zuslitvinov.cz - německy
jazz@epost.cz - anglicky
Do 20. března proběhne mezinárodní komisí výběr účastníků festivalu a obratem
Vám budou zaslány další materiály potřebné k účasti na IJF Litvínov 2009.
Organizátoři IJF Litvínov 2009 Vám zajistí po celou dobu festivalu ubytování (hotely,
penziony, chatičky) a stravování. Dále bude zajištěno na všech pódiích profesionální
ozvučení a osvětlení.
Máme pro Vás přichystána i trička s logem festivalu, katalogy a plakáty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(nutná účast po celou dobu festivalu !!! – zařiďte si volno na hudbu)
Od vybraných a přihlášených účastníků vyžadujeme poplatek 100 Euro (bez
možnosti vrácení) za soubor. Čeští účastníci mohou platit v korunách, dle aktuálního
kurzu v den převodu na účet školy.
Dále uhrazení dopravy k nám do Litvínova (Česká republika).
Za organizátory
Jaroslav Sochor CZ
Torsten Tannenberg D
František Krtička CZ

Harmonogram Festivalu Litvínov 09´
(nutná účast po celou dobu festivalu !!!)
Čtvrtek 11.6.2009
příjezd účastníků festivalů + ubytování
Zahajovací koncert,účastníci + profesionální soubor – Citadela
večerní Jam Session
Pátek 12.6.2009
workshopy - ZUŠ, Citadela
Výběr na DVD před porotou (odpoledne) – Citadela
1.Nonstop koncert v centru města
Hlavní koncert, účastníci + profesionální soubor - Citadela
večerní Jam Session
Sobota 13.6.2009
2. workshopy - ZUŠ, Citadela
Výběr na DVD před porotou (odpoledne) - Citadela
2.Nonstop koncert okolní města (do 20 km)
Natáčení DVD Live Koncert (dokument z Festivalů Litvínov) - Citadela
Večerní Jam Session
Neděle 14.6.2009
3. workshopy – ZUŠ, Citadela (nutná účast po celou dobu festivalu !!!)
Po obědě odjezd účastníků festivalu

