
Poslechněte si světoznámé jazzové

písně v podání legendární americké

zpěvačky a filmové herečky Doris

Day! Komplet jejích 20 hitů najdete

v kolekci Music Online Listening.



N O R D H A U S E N ,  T H O M A S  /  M I C H A L K E ,  S T E F A N :  S L O W  B O A T

Kytarista Thomas Nordhausen a pianista Stefan Michalke již během

studií na konzervatoři v Maastrichtu vždy rádi pěstovali umění

dvouhry. Jelikož jsou jejich koncerty v posledních letech v této

neobvyklé sestavě častější, rozhodli se konečně natočit dlouho

očekávané CD a výsledek je opravdu působivý - posuďte sami!

Album je snadno dostupné v kolekci Naxos Music Library Jazz.

Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



EKANAYAKA,  TANYA:  
18  P IANO SUTRAS AND 
25 SOUTH ASIAN P IANISMS 
Tanya Ekanayaka, mezinárodně

uznávaná a oceňovaná srílansko-

britská virtuózní skladatelka-

klavíristka současné hudby,

představuje zajímavý soubor              

43 skladeb pro sólový klavír

zkomponovaných v letech 2021-

2022, přirozeně inspirováných

mnoha věcmi - přírodním

světem, stejně jako hudebními

žánry a jazyky z celého světa.

Poslouchejte vážnou /

etnickou hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 
v sekci hudebních databází



Jorn Swart je klavírista a skladatel žijící a působící v New Yorku. Je známý svou vytříbenou

hrou a emotivními kompozicemi, časopis Jazziz Magazine napsal, že Swart "ovládá umění

použít jedinou improvizovanou linku k vyvolání komplexních emocí".

V roce 2020 zaznamenal Swartův sólový klavírní projekt Doeke průlomový úspěch na

Spotify, kde rychle dosáhl více než 12 milionů streamů. V roce 2022 podepsal nahrávací

smlouvu s Nettwerk Music Group a vydal řadu singlů, které vedly k vydání plnohodnotného

alba v prosinci 2022 - neváhejte a poslechněte si je na Naxos Music Library! 

Příjemnou hudební kulisu, relaxaci po náročném dni nebo meditaci a vnímání sebe sama -

to vše vám introspektivní zvuk klavírních miniatur, jako je tato. Pokud se vám tato hudba

zalíbí, můžete zkusit i další alba od téhož autora - např. album "SWART, J.: Piano Music".

Poslouchejte vážnou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

SWART,  J . :  BERGEN (MOUNTAINS) (SWART) 



CONCERT OF  THE  BIRDS 
V tomto albu si budete moci

poslechnout 50 úryvků ze

skladeb různých autorů

převážně z období

romantismu a impresionismu -

těšit se můžete například na

Schumannovy "Lesní scény"

nebo na "Lyrické kusy" 

E. Griega.

Poslouchejte vážnou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

BLUE J :  S ink  or  Swim

Zvolněte a zrelaxujte u pohodové

hudby kanadské pop-rockové

skupiny Blue J. Vedle novinkového

singlu "Sink or Swim" najdete                    

v kolekci Naxos Music Library Jazz

i další nahrávky od Blue J - třeba

kompletní album "A Sign of Good

Luck".

(Zdroj: https://www.facebook.com/bluejband/)



SEQUOIA :  L IBRARY 
(THE)  (SEQUOIA)

Ponořte se do světa hudby 

a objevte neznámé!

Poslechněte si třeba toto

klavírní album zatím

neznámého autora - bude to

jako by vám někdo četl  

z knížky, jako pohled na

hvězdnou oblohu... 

Poslouchejte vážnou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

MR.  KÄFER :  INNER MIRRORS
Na svém novém albu Inner Mirrors kombinuje

Mr. Käfer dobře známou zvukovou estetiku,

která je věrná svému hiphopovému původu, a

do svého introspektivního a jazzem

inspirovaného zvuku vnáší nové zvukové

plochy. K jádru skladby "From Above" Mr. Käfer

vysvětluje: "Tahle skladba je inspirovaná věcmi,

které se v životě dějí a které člověk nemůže

ovlivnit. 'From Above' přichází s jazzovými

akordy klavíru, živou, ale zdrženlivou kytarovou

melodií a poklidnými bicími. Píseň, která nabízí

prostor k zamyšlení nad životem, jeho

dynamikou a k tomu, abychom se naučili jim

důvěřovat." 
(Zdroj: https://www.beatport.com/release/inner-mirrors/3929877)



DNOIR :  BOOKENDS 

Ponořte se do světa hudby              

a objevte neznámé!

Poslechněte si třeba toto

klavírní album anonymního

autora - "Bookends" svou

hudbou promlouvá o věcech,

které týkají všech a přiměje

vás k zamyšlení a klidu...

Poslouchejte vážnou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



BROSTRÖM,  Håkan  /  NEW PLACES
ORCHESTRA:  Cosmic  Fr iends
Zvolněte a odpočiňte si u pohodového jazzíku;-)

Album "Cosmic Friends" je novinkou v podání jazzové

kapely švédského saxofonisty a aranžéra H. Broströma,

který ve švédsku renomovaným jazzmanem - vystupoval

např. po boku zpěvačky R. Gustafssonové nebo

saxofonisty Phila Woodse.

(Zdroj: https://www.hakanbrostrom.com/)

Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

https://www.hakanbrostrom.com/


Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

REFRACTIONS
Nick Granville je profesionální

všestranně nadaný jazzový

kytarista, učitel a hudebník,

pravidelně vystupující se svými

hudebními skupinami v okolí

Wellingtonu a na velkých jazzových

festivalech jak na Novém Zélandu,

tak i v zahraničí. Jeho hudba

oslovuje své posluchače hudební

nápaditostí a zároveň čitelnou

harmonií.

https://search.alexanderstreet.com/view/work/bibliographic_entity%7Crecorded_cd%7C4090940


GOLDBÆK:  cascades
Této hudbě bychom mohli dát

přívlastky jako filmová, romantická,

avantgardní a především krásná -

stylem je podobná např. tvorbě

Yirumy či Yanna Tiersena. V NML

najdete mimo této skladby ještě

dalších cca 20 skladeb, jejichž

poslech vřele doporučujeme:-)

Poslouchejte vážnou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



HERSKOWITZ ,  Matt :  Home Aga in
Zasnění, zklidnění, nostalgie, vzpomínka, naděje... 

- to a nebo třeba úplně něco jiného prostoupí vaši mysl

při poslechu novinkové nahrávky amerického klavíristy,

skladatele, aranžéra a textaře Matta Herskowitze, Jeho

hudba stojí na pomezí hudby klasické a jazzové.                  

V kolekci NML Jazz si mimoto můžete poslechnout i

další alba - například jeho sólové album HERSKOWITZ,

Matt: Mirror Image 

Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



POPPER,  D . :  Works
for  Ce l lo  and  P iano
Nechte se kolébat

melodiemi skladatele a

vynikajícího violoncellisty

českého původu Davida

Poppera - více o něm se

můžete dočíst např. v

hudební encyklopedii

Grove Music Online

Poslouchejte vážnou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

ALBUM LEAF  (THE) :  FUTURE FALL ING
Album Leaf je americký hudební projekt

založený v San Diegu v Kalifornii v roce

1998 kytaristou a bubeníkem Jimmym

LaVallem. Pro jeho hudbu, která se žánrem

pohybuje na pomezí pop-rock - ambient, je

příznačné využívání syntezátoru a Rhodes

piana. Vedle tohoto alba si můžete                       

v kolekci NML Jazz poslechnout i mnohá

jiná alba z nedávné tvorby - např. ALBUM

LEAF (THE): One Day XX



Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

CHRISTEL IS ,  Harry  /  
VELASCO,  Pedro :  Scr ibb l ing

Přepadla vás melancholie nebo jste                    

ve stresu a chcete si odpočinout? Pak

doporučujeme album Scribbling (2020),

které je počinem londýnských kytaristů H.

Christelise a P. Velasca, kteří svým

hudebním projevem zkoumají a zároveň

zpochybňují hranice improvizované hudby.

Sdílejí respekt k jazzovým tradicím, ale

také lásku k jejich rozšiřování o prvky

lidové a elektronické hudby, stejně jako

ambientní styly a volnou improvizaci.

Společně tak vytvářejí jedinečný prostor

pro zamyšlení i odpočinek.



FRANK,  EMMA:
COME BACK 

Chcete být chvíli sami se

sebou? Zamyslet se nebo jen

tak nechat ubíhat čas?

Zkuste si poslechnout

následující album, které ve

vás vyvolá pocit klidu,

intimní lyriky, sebepoznání a

bude balzámem na vaši duši.

Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



BUCKLEY ,  ALL IE  CROW:  
MOONLIT  AND DEVIOUS 

Pop-rockově laděné album

zpěvačky a skladatelky z Los

Angeles A. C. Buckley   patří    

 k tomu nejlepšímu ze soudobé

hudební tvorby. V její hudbě se

snoubí jemná a snivá lyrika

jejího hlasu s duší moderní

doby, která s sebou přinesla

rozmanitost a barvitost zvuků

elektrických kytar, syntezátorů

i basových nástrojů. 

Poslouchejte jazzovou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

Z d r o j :  h t t p s : / / w w w . a l l i e c r o w b u c k l e y . c o m



AFRICA 
-  JEMBAA GROOVE :  L IVE  EP  

Jembaa Grove, hudební

skupina založená v roce

2020 v Berlíně baskytaristou

Yannickem Noltingem a

legendou perkusí Ericem

Owusem, velmi zajímavě a

nápaditě kombinuje tradiční

západoafrické rytmy s

klasickým jazzem a soulem.

Uvedené novinkové album

vás jistě zaujme svou živostí

a oduševnělostí. 

Poslouchejte etnickou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



MENDES ,  CELSO:
FRENCH CAFÉ  LOUNGE 

Máte rádi šanson? Pak by

se vám mohlo líbit album

French Café Lounge

nazpívané J. Bensonovou

za kytarového doprovodu

C. Mendese. V albu najdete

jak aranžmá známých

skladeb, tak originální

tvorbu.

Poslouchejte etnickou

hudbu online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází



BUBENICEK ,  J . :  Carmen [Ba l le t ]  
(Teatro  de l l 'Opera  d i  Roma Ba l le t ,  2019)
Carmen a balet?  Proč ne!  Carmen choreografa

Jiřího Bubeníčka oslavuje neuvěřitelnou

inspiraci Bizetovou nadčasovou hudbou                 

ve zcela novém dvouaktovém baletu, který

zahrnuje také hudbu Albenize, Castelnuovo-

Tedesco a Falla, v orchestraci a úpravě

Gabrielle Bonolise. Inscenace klade důraz                 

na aspekty původního dramatu, umocňuje

erotickou atmosféru továrny na doutníky                   

a divokého ducha Carmen, včetně efektního

loutkového koně na jevišti. Senzační

choreografie přesně zachycuje děj původní

novely Prospera Merimeeho v inscenaci, která

byla kritiky oslavována jako triumf.

Sledujte hudební

představení online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

(...) Carmen je naprosto svobodná

a divoká bytost. Divoký duch, jako

nezkrotný kůň. Když se ji José

snaží přesvědčit, aby s ním začala

nový život, vzbouří se a řekne mu,

že čím víc se jí na to bude ptát,

tím víc se mu bude vyhýbat. Je to

krásná cikánka, silná žena plná

energie a tužeb, hladová po

životních radovánkách. 

(Jiří Bubeníček - choreograf baletu)



PAUL MOTTRAM:  MINIMALISM 2
Pro minimalistické album Paula

Mottrama, houslisty, klavíristy            

a skladatele filmové hudby, je

charakteristická pozitivní energie,

zvukomalebnost a spirituální

hloubka. Přesvědčte se sami -

jednoduše v kolekci Alexander

Street Press: Music Online

Listening!

Poslouchejte hudbu

různých žánrů online 
- více na www.knihovnahk.cz 

v sekci hudebních databází

https://search.alexanderstreet.com/view/work/bibliographic_entity%7Crecorded_cd%7C1106699

