Každý pátek se scházíme u pravidelných večerů s piánem,
kterými nás provází J. Vodňanský. Zní jazzové standardy a
šlágry let minulých, včetně písní J. Ježka a Osvobozeného
divadla. Víno při nich chutná tak nějak lépe…
V sobotu je na programu živá hudba. Kromě pravidelných
koncertů HIS 15, pražské kapely, které se stala scéna Píchlé
Noty již domovskou, se v Píchlé Notě každý měsíc přestaví i
špička českého jazzu a zahraje to nejlepší z 30.- 40. let, ze
zlaté éry swingu a blues. V létě, v rámci Mezinárodních
jazzových dnů v Dubé, zde pravděpodobně uvítáme i
některou ze zahraničních hvězd.

Jazz Klub Píchlá Nota
uvádí

Revival Swing Band Praha

Píchlá Nota tak se ctí navazuje na tradici pravidelných
večerů s kultivovanou a kvalitní živou hudbou, které bývaly v
minulých letech Doksům vlastní, tvořily součást místní kultury
a zároveň dobrou vizitku pro návštěvníky Máchova jezera a
tohoto krásného města.
Více informací o podniku a program koncertů naleznete na
našich stránkách:

www.pichlanota.cz

Obsluha zde je pozorná a milá, ceny jsou velmi příznivé.
Otevřeno máme od středy do soboty od 19 hod. Rezervace
na tel.: 606 536 520
Přejeme příjemný poslech dnešního koncertu a dobrou
zábavu. Bude nám ctí, stanete-li se našimi pravidelnými
hosty. Pro vaši spokojenost už teď děláme maximum a
zkusíme udělat ještě více ..!
Panská 207, Doksy
www.pichlanota.cz

Kapela vznikla v roce 1979 a navázala na známou
dixielandovou skupinu Revival Club, která působila v
šedesátých letech. Jejím členem byl v roce 64 – 66
trumpetista Antonín Šilhavý. Po rozpadu původního Revival
Clubu založil Antonín kapelu stejného jména. Název zakoupil
od bývalého kapelníka Jana Smrta za krabici doutníků.
Název kapely se lety trochu pozměnil, protože repertoár
netvořil už pouze dixieland, ale také mainstream, swing,
boogie-woogie. Antonín, společně s manželkou klavíristkou
Jaroslavou, jsou členy RSB od samého počátku.
Revival Swing Band již vystupoval na více než 49
mezinárodních jazzových festivalech po celé Evropě,
ponejvíce v Německu, Dánsku, Švédsku, Rakousku,
Švýcarsku, Polsku, Maďarsku… Koncertoval v mnoha
českých, německých, dánských a švédských jazz klubech
např.: Reduta Praha, Jazz Dock, Regensburg, Garching,
Bamberg, Forchheim, Osterode, Berlin, Friedrichshafen,
Koppenhagen … A nyní i v Jazz Klubu Píchlá Nota v
Doksech u Máchova jezera!

Kdo se dnes představí?
• Samozřejmě trumpetista a leader kapely Antonín
Šilhavý, absolvent Konzervatoře J. Ježka, student Nikoly
Janeva.
Jaroslava
• U piána usedne přední jazzová klavíristka
Šilhavá
„Česká královna boogie-woogie “, rovněž
absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka, žákyně
Valentiny Kameníkové a Rudolfa Rokla.

• Kontrabasista Václav Kupka, také absolvent “ježkárny” ,
prošel kromě Semaforu řadou známých pražských
jazzových formací.
• Sametovým altem dokský swingový večer ozdobí jedna z
nejlepších zpěvaček současné jazzové scény a
pokračovatelka nezapomenutelné Evy Olmerové Darja
Kuncová. Je opravdu nač se těšit…!
RSB dnes v kvartetu zahraje známé skladby C. Basieho, D.

Ellingtona, L. Armstronga, B. Claytona , ale i J. Ježka a
dalších českých autorů.

Něco o podniku a o nás
Jazzová vinárna a klub Píchlá Nota vznikl pro radost, ne
pro výdělek! Je to znát na celém pojetí podniku, který cílí na
kvalitu, ne na kvantitu. Interiér navozuje vzpomínku na modrý
pokoj Jaroslava Ježka v pražské Kaprově ulici, v průčelí
vstupu podniku vidíme úvodní takty jeho písně Tmavomodrý
svět. Jazz a blues je hudbou, která zde dýchá ze stěn a její
zvuk umocňuje dokonalá akustika dobových kleneb.
V podniku se nekouří, nefotografuje, ani se zde nepořizují
zvukové záznamy. Chráníme tak zdraví i soukromí interpretů
a návštěvníků.
Díky velkému pískovcovému sklepu můžeme nabídnout
vynikající vína opravdu “ ze sklípku”. Pro milovníky piva
máme luxusní a opečovávanou Plzeň, pro znalce pak jako
jediní v okolí nabízíme originální bavorské kvasnicové pivo
Maissel’s Weisse. Rovněž nabídka maltových whisky je
nad očekáváním většiny hostů.

