
LATIN & JAZZMuzeum

PRIME TIME VOICE je  jazzová vokální kapela postavená 
na dámském vokálním triu a akustickém doprovodu skvě-
lých instrumentalistů (sax, guitar, bass, drums). Vychází z 
jazzových standardů, ale obsáhne repertoár od swingové 
éry až po současnost, vše v jednotícím  jazzovém aranž-
má Jaroslava Šimíčka. Součástí repertoáru tak mohou 
být jak písně filmové (Mancini, Grusin,..) či folkové (Taylor, 
Plíhal),  tak jazzové kusy (Corea, Metheny,..) anebo staré 
swingovky (Berlin, Heusen,..), které díky originální úpravě 
získávají zcela nový kabát. 

Kapela pravidelně hraje v pražských jazzových klubech, 
nejčastěji v Aghartě a Jazz Docku. Představila se na mno-
ha českých i zahraničních hudebních festivalech. 
K projektu LATIN & JAZZ si kapela přizvala výjimečné-
ho hosta z Los Angeles. Michito Sancheze je zakladatel 
skvělého Salsa Orchestra. Je to perkusionista, v jehož bo-
hatém curriculu jména jako John Mayer, Stevie Wonder, 
James Taylor či Michael Buble představují pouhý zlomek 
hvězdných hudebníků, s nimiž spolupracoval.

Dana Šimíčková - soprán
Taťána Roskovcová - 
mezzosoprán
Marta Marinová - alt
David Fárek - sax

www.prime-time-voice.com/

Celenia je oficiální zpěvačkou kapely Plaza 5, která se 
v  USA stala „nejlepší skupinou roku“ v rámci prestižního 
ocenění Paoli Awards. Spolupracovala s Tony Mojerou, 
bývalým managerem Rickyho Martina, a pravidelně 
koncertuje v  Portoriku, USA, Mexiku, Argentině, nebo 
v Peru. Na koncertech ji můžeme vidět po boku 
slavných latinsko-amerických hvězd jako Alejandro Sanz, 
Olga Tañón, Carlos Vives. Celenia okouzluje a přitahuje 
publikum svým charizmatickým hlasem. Jejím osobitým 
hudebním stylem je latin jazz - originální fúze jazzu 
s  latinsko-americkými rytmy. Publiku představuje nové, 
originální, neoposlouchané provedení písní. Zpívá anglicky, 
španělsky a portugalsky.

Jakub Zomer Quartet je band složený z profesionálních 
hudebníků pod vedením špičkového klavíristy Jakuba 
Zomera. Quartet pravidelně koncertuje ve známých 
pražských jazz klubech jako  U Malého Glena, Jazzdock 
nebo Ungelt. Za dobu své existence od roku 2000 
koncertoval v mnoha zemích např. ve Francii, Španělsku, 
Egyptě, Německu nebo Belgii a spolupracoval s dlouhou 
řadou skvělých hudebníků. 

Celenia - zpěv
Jakub Zomer - klávesy, zpěv
Libor Šmoldas - kytara
Petr Dvorský -  kontrabas
Martin Kopřiva - bicí 

22. září 2020 od 19:00
CELENIA & Jakub Zomer QUARTET (Portoriko, ČR)

2. listopadu 2020 od 19:00
PRIME TIME VOICE &  Michito Sanchez (ČR, USA)

12. října 2020 od 19:00
Los Rumberos ORQUESTA (ČR, Peru, Španělsko, 
USA)

LOS RUMBEROS je společný název pro celou řadu kapel, 
jejichž společným jmenovatelem je latinsko-americká hud-
ba a osoba jejich zakladatele a kapelníka Petra Smetáčka. 
První soubor založil Petr Smetáček již v roce 2004. Postup-
ně vznikaly soubory další včetně LOS RUMBEROS SALSA 
ORQUESTA, který spojuje salsovou perkusivní rytmiku s 
jazzově laděnou dechovou sekcí.

LOS RUMBEROS mají na svém kontě celou řadu úspěchů, 
mezi které patří např. vydání dvou CD. V pražském Kon-
gresovém centru hráli jako předkapela snad nejslavnějšímu 
kubánskému orchestru Buena Vista Social Club. Navíc ka-
pelník Petr Smetáček vydal dvě publikace se salsovou té-
matikou. LOS RUMBEROS vystupují nejen v celé České re-
publice, ale i za hranicemi např. ve Francii nebo v Turecku. 

Petr Smetáček - klavír a zpěv
Jan Burian - kytary a zpěv
Michito Sanchez - timbales
Carlo Zegarra Abanto - konga
Ricard Tejada - basa
Jan Jirucha - trombon
Richard Šanda - trombon
Jan Šatra - trombon

www.losrumberos.cz
www.petrsmetacek.com

Jiří Kovář - kytara
Jaroslav Šimíček - kontrabas
Jan Dvořák - bicí
Michito Sanchez - perkuse

celenia.info 
jakubzomer.com

Podzimní tematický cyklus 2020

Přijďte si vychutnat chvíle, kdy se potkají živelné rytmy Latinské Ameriky 
s jazzovými harmoniemi Evropy a USA. Vynikající čeští i zahraniční jazzoví 
hudebníci vám představí netradiční spojení evropských a afrických hudebních 
motivů s rytmikou perkusí.

Předprodej vstupenek na recepci ŠKODA Muzea 
denně od 9:00 do 17:00.

Změna programu vyhrazena!

ŠKODA Muzeum
tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T:+420 326 8 32038
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz

ŠKODA Muzeum, sál LK Forum, stolové uspořádání. 
Sál i občerstvení bude otevřeno od 18:30.

Jednotlivé vstupenky v ceně 300 Kč jsou v předprodeji 
na pokladně ŠKODA Muzea od 15. června 2020.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


