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CONCEPT ART ORCHESTRA VYDÁVÁ VÁNOČNÍ ALBUM, NA NĚMŽ ZPÍVAJÍ
DAN BÁRTA A MARKÉTA FOUKALOVÁ

Předchozí album předního českého jazzového big 
bandu CONCEPT ART ORCHESTRA získalo v roce 2015 
cenu Anděl v kategorii jazzové album roku. Album 
s názvem THE PRAGUE SIX obsahovalo skladby šesti 
mladých autorů, zásadních postav na české jazzové 
scéně – dirigentky big bandu a trumpetistky Štěpánky 
Balcarové, saxofonisty Luboše Soukupa, klavíristů Víta 
Křišťana, Martina Brunnera a Tomáše Sýkory a 
trombonisty Jana Jiruchy. Stejné autorské sdružení je 
podepsáno i pod novinkou nazvanou VÁNOCE 
DOSPĚLÝCH, která právě vychází na labelu Animal 
Music. Pro několikrát již koncertně provedený projekt 
progresivně aranžovaných vánočních koled i Vánocemi 
volně inspirovaných písní (například na básně Jana 
Skácela nebo Fráni Šrámka) přizval orchestr zpěváky 
DANA BÁRTU, MARKÉTU FOUKALOVOU a MILANA 
CIMFEHO. Společným jmenovatelem všech skladeb

jsou sice Vánoce, ale nejde o klasickou „sezónní“ nahrávku, která má šanci zaznít jen u vánočního stromku –
album je zcela nadčasové a lze si jej vychutnat v průběhu celého roku. Album bylo nahráno v hudebních studiích 
Smečky a Sono se zvukovými mistry Janem Holznerem a Milanem Cimfem, autory obalu jsou Marek Pistora ze 
Studia Najbrt a fotograf Jiří Thýn. Album, jehož vydání je podpořeno dotací Ministerstva kultury i grantem 

hlavního města Prahy, je ve fyzické i digitální distribuci společnosti SUPRAPHON.

Oficiální audio k titulní písni VÁNOCE DOSPĚLÝCH: https://www.youtube.com/watch?v=xfEveRZg-Uw
Dokument o vzniku alba: https://www.youtube.com/watch?v=fRDUaAsOPV0

CONCEPT ART ORCHESTRA je profesionální český nekomerční 
jazzový big band, který založili v roce 2010 tehdejší studenti 
katedry jazzu na Akademii v polských Katowicích. Orchestr, 
který vede trumpetistka a skladatelka ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ, 
si za dobu svého působení vydobyl pozici pravidelně 
vystupujícího tělesa iniciujícího vytváření nových skladeb a 
programů, které se specializuje na interpretaci kompozic 
současných českých skladatelů. Big band, který tvoří špičkoví 
domácí i zahraniční hráči, vystupuje v Čechách i v zahraničí a 
kromě tvorby vlastního repertoáru, k jehož posledním počinům 
patří rozsáhlá skladba vytvořená ke stému výročí vzniku 
Československa, se také věnuje podpoře mladých talentů 

pořádáním skladatelské soutěže Karla Krautgartnera.  Za své předchozí album THE PRAGUE SIX (Animal Music, 
2015), získal big band cenu Anděl za nejlepší jazzové album roku 2015. 

Křest alba VÁNOCE DOSPĚLÝCH se koná 2. PROSINCE 2018 od 21h v pražském klubu JAZZ DOCK. 
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