HVĚZDNÝ JAZZOVÝ VEČER NA RABŠTEJNĚ
V rámci cyklu „Jazzmani na Rabštejně“ jsme pro milovníky kvalitní hudby připravili dubnový
večer, na kterém vystoupí hvězdný saxofonista Eric Marienthal s AMC Triem a jazzová formace JP
Quartet z Prahy.
Hudební eso letošní jazzové sezony na Rabštejně? Držitel dvou cen Grammy – Eric
Marienthal – za doprovodu známého prešovského AMC Tria. Zajímavostí pro Kostelec je skutečnost,
že hudebníci z AMC Tria jsou (s několikanásobným držitelem Grammy Randy Breckerem) kmotry loga
SK Rabštejn.
Potěšilo nás, že letos poprvé přijede i syn basáka Martina Marinčáka - kytarista Samuelem
Marinčákem.
Eric Marienthal
Saxofonista z Jižní Kalifornie, byl žákem legendárního saxofonisty, kterým byl Joe Viola.
Krátce po vystudování Berklee College Music v Bostonu získal Berklee Distinguished Alumnus Award
za vynikající úspěchy v soudobé hudbě. Nahrál 14 sólových CD, hostoval ve více než 75 zemích a hrál
na stovkách záznamů ve filmech, TV pořadech... O Ericovi Marienthalovi je také známo, že hned ze
začátku své profesionální kariéry se stal členem Elektric bandu CHICKA COREY. S touto kapelou získal
2 ceny Grammy a nahrál 6 CD. Eric tak pokračoval a vystupoval s Eltonem Johnem, Steviem
Wonderem, Georgem Dukem, B. B. Kingem a mnoha dalšími.

Říkáte si také někdy, že svět je opravdu malý a o náhody tu není nouze? V únoru na Rabštejně
vystoupil jazzman Emil Viklický. Po koncertě, cestou do rabštejnské Divadelní kavárny, zahlédl ve
foyer plakát na koncert Erica Marienthala. Nadšeně nám na Rabštejně vyprávěl o letech společně

strávených chvil s jeho věrným kamarádem Ericem Marienthalem na studiích Berklee College Music
v Bostonu.
AMC Trio
V následujícím textu si můžete přečíst
rozhovor s členem AMC Tria - Martinem
Marinčákem. Nejdřív Vám představíme
skupinu AMC Trio.
AMC Trio hraje na jevištích celého
světa už neuvěřitelných dvacet let. V každém
případě však platí, že jde o uskupení tří
hudebníků mezinárodního formátu, kteří si již
vydobyli jméno na jazzové scéně. AMC Trio
tvoří klavírista Peter Adamkovič, kontrabasista
Martin Marinčák a bubeník Stano Cvanciger.
AMC Trio do skladeb vkládá viditelné, či přímo hmatatelné příběhy, emoce i osudy…
Interpretace autorské hudby je u nich samozřejmostí. Ve svých kompozicích překračují rámec
jakýchkoliv zažitých jazzových postupů, naopak sahají po různo-žánrových hudebních zdrojích.
JP Quartet (Praha)
Úvod hudebního večera zajistí skupina JP Quartet (Praha) složená ze špičkových českých
hudebníků. Těšit se můžete na klavír Jakuba Urbana, kytaru Vladimíra Šrámka, kontrabas Jakuba
Antla (Nightwork, …) a na bicí zahraje Tomáš Votava. Toto uskupení často doprovází Láďu Kerndla a
vystupuje v pražských jazzových klubech.
Předkapela – kvartet ZUŠ F.I.Tůmy
Na Rabštejně rádi dáváme prostor také nadějným mladým hudebníkům z našeho regionu.
Pod vedením učitele Slávka Klecandra se nám představení dechové hudební uskupení ze ZUŠ Kostelec
nad Orlicí.

Leadera skupiny AMC Trio, Martina Marinčáka, jsem požádala o krátký rozhovor pro naše čtenáře:
Co se Vám podařilo od Vaší poslední návštěvy Kostelce nad Orlicí?
Začali sme novu spoluprácu s vynikajůcim saxofonistom Ericom Marienthalom, ktorý je známy vďaka
svojmu posobeniu v skupine Chicka Coreu a pripravili sme novy projekt, dva v jednom. Ide o upravy
ludovych piesni zo Šariša (vychodne Slovensko). Tento projekt spociva v tom, ze na podiu su dve
kapely, ludova a amc trio, ktore si hudobne motivy preberaju navzajom, alebo ich hraju sucasne.
Zaroven sme natocili CD. Premiera programu je 16.3.
Vaším hostem je letos slavný Eric Marienthal. Jak došlo ke spolupráci?

Potrebovali sme nahradu za Billa Evansa, kedze jednu snuru s nami hrat nemohol. Tak sme cez nasho
kamarata, trubkara Michael Patches Stewarta oslovili Erica. Jemu sa hudba pacila a suhlasil.
Jak vznikají skladby AMC Tria?
My dvaja s Petrom prinesieme v notach zapisane napady, temy a na skuskach ich vacsinou
aranzujeme, prehravame, az kym s tym nie sme ako tak spokojni. A to moze trvat niekedy velmi dlho…
Na kytaru s AMC Triem letos hraje i tvůj syn Samuel. Jaká byla jeho cesta k hudbě?
Moj syn pri mne, mozno nechtiac, pocuval hudbu uz od malicka a mozno to malo nanho vplyv. Od
malicka spieval. Hral dokonca aj na klarinet. Ale nakoniec zvitazila gitara. V tomto roku bude koncit
magisterske studium na Hochschule fur Music Carl Maria von Weber v Drazdanoch.
A co Vaše nynější tvorba? Něco zajímavého?
Stale skusame nieco nove. Medzi horuce novinky patri jeden zaujimavy projekt s ludovou kapelou
(Ludova hudba Stana Balaza) a dalej projekt s jednym slovenskym DJ-om (AMC trio feat. DJ Vec).
Znalejší publikum by zajímalo, jestli cítíte rozdíl mezi skládáním čistě akustické hudby a využíváním
moderních efektů.
Samozrejme, je to, rozdiel. Ked chce niekto vyuzivat moderne efekty, elektroniku, slucky, atd., musi sa
s tym naucit robit. Vcelku by to mal byt prinos nielen zvukovy, ale aj obsahovy, aby to neskoncilo v
samoucelnosti. A to nie je jednoduche.
Vím o tobě, že máš zajímavé koníčky. Inspirují tě? Pohybuješ se jen po zemi nebo lítáš v oblacích?
Moje konicky su pre mna velkou inspiraciou. Laka ma vychutnat si cely ten priestor od zeme az po
oblaky, prirodu s jej tajomstvami, stare lesne zakutia aj s ich obyvatelmi a dalej to, co je nad tym to
more vzduchu, v ktorom sa da ako keby plavat.. Venujem sa aj lietaniu na vetronoch. Rad si pozeram
zhora horske masivy, po ktorych som presiel, alebo este len prejdem.
Děkuji Ti Martine za rozhovor a těším se na setkání u nás v Kostelci nad Orlicí.
Za rozhovor Martinovi Marinčákovi (odpovídal po mobilu z turné po Polsku) děkuje Marta Klimešová.

Eric Marienthal, Samuel Marinčák a AMC Trio + JP Quartet vystoupí v rámci cyklu „Jazzmani na
Rabštejně“ ve čtvrtek 27. dubna v 19.30.

