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Jen několik týdnů zbývá do premiérového turné hudebníka, jehož si většina publika vybavuje jako

saxofonistu z  celosvětového tour  „The Dark  Side of  the Moon“  zakladatele  Pink  Floyd,  Rogera

Waterse. V květnu však během koncertů v Čechách a na Slovensku předvede Ian Ritchie, rodák ze

skotského Glasgow, že v hudbě má mnoho dalších tváří.

V  rámci  sedmi  koncertů  Iana  doprovodí  vyhledávaný  slovenský  pianista  Tomáš  Jochmann,

excelentní  český  kontrabasista  Miloš  Klápště  a  jeden  z  největších  talentů  současné  tuzemské

scény,  bubeník  Oliver  Lipenský.  „Olivera jsem měl  možnost  slyšet  loni  při  koncertě,  byl  skvělý.

Tomáš a Miloš mají úžasnou reputaci. Nemůžu se dočkat, až si s nimi zahraju,“ pochvaluje si Ritchie

složení své kapely.

Již  přes třicet  let  se  Ian  aktivně  věnuje  hudbě.  Za  tu dobu stál  na  pódiích  s  řadou světových

hudebních osobností. Během práce ve studiu, nahrávání a produkce spolupracoval s umělci, jako

jsou  The Beach Boys,  Wham!,  Davidem Grantem či  Bobem Geldofem. Mezi  neopomenutelnou

součást  Ritchieho  tvorby  patří  i  mnoho  památných  TV  motivů  včetně  hudby  pro  celosvětově

proslulou série The Lonely Planet/ Globetrekker.

Po zkušenostech s rockovou, elektronickou, world music  či  ambient hudbou měl  Ritchie v roce

2007  konečně  možnost  dokončit  své  první  jazzové  album  zvané  SOHO  Project,  na  němž  se

jednotlivé skladby zabývají náladami londýnské čtvrti Soho. Kdo by však čekal klasický jazz, mýlil by

se.  Ian  nabídl  posluchačům  pohled  do  své  pestré  muzikantské  duše,  kde  experimentuje  s

hudebními  styly,  jako  jsou  reggae,  hip  hop či  funk.  „Beaty,  které  tyto  žánry  skrývají,  mi  dávají

možnost  hrát  více melodicky  a  vytvořit  pestrý  celek,  který  upoutá  posluchače,“   vysvětluje  Ian.

Deska  sklidila  skvělé  recenze  a  v  roce  2013  se  dočkala  pokračování.  Druhé  album South  of

Houston čerpá pestré nálady z newyorského SoHo. 

„S Ianem jsme se poznali, když jsem zvala do Čech Harryho Waterse, s nímž tu vystupoval. Dostala

jsem se  tak  k  jeho  tvorbě,  která  mi  přijde  nesmírně  zajímavá.  Nápad udělat  turné  v  ČR a na

Slovensku byl  přirozený vývoj.  Dali  jsme dohromady skvělou  partu  lidí  a  špičkových muzikantů

zároveň. Čeká nás týden v kuse na cestách. Velice se na to těším,“ nastiňuje vznik spolupráce tour

manažerka Daniela Slezáková.
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13.5. Ostrava - Parník

14.5. Kroměříž - Dům kultury

15.5. Nitra (SK) - Music A Cafe

16.5. Nové Mesto nad Váhom (SK) - Blue Note

17.5. Bratislava (SK) - Ateliér Babylon

18.5. Kostelec nad Orlicí - SK Rabštejn

 

Více informací na www.danyhella.cz .
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