
ORGANIZÁTORI 

• Hlavný organizátor: ZUŠ L. Stančeka 

• Spoluorganizátori:   Združenie rodičov pri  Základnej umeleckej škole L. Stančeka 
v Prievidzi a KaSS Prievidza  

 



Tím organizátorov festivalu po zistení, že podujatie pre rok 2022 nebude finančne podporené Fondom na 

podporu umenia, prichádza so zredukovaným dramaturgickým zámerom. Cieľom je zorganizovať 

celoslovenskú prehliadku amatérskych súborov Big - Bandového charakteru, hudobné workshopy a koncert 

lektorov.  

Podujatie organizujeme spolu s tradičnými partnermi / IZING s.r.o., Cafe Merlo / a zároveň hľadáme nových 

partnerov. Finančne sa festival uchádza o podporu mesta Prievidza. 

 

 Komentár odborného garanta podujatia 

„Fúzie možno pokladať za umelecky a obsahovo vydarený projekt. Sprostredkúva vynikajúce umelecké 

výkony, príťažlivé vzdelávacie aktivity, umelecké a personálne prepojenia – fúzie, ktoré majú potenciál stať sa 

inšpiráciou pre všetkých zúčastnených.“  Martin Uherek/saxofonista, publicista jazz.sk 

 



 

DRAMATURGICKÝ ZÁMER 
  

29. apríl  2022 – piatok  
 

• Inštrumentálne workshopy 10:00 h ZUŠ L. Stančeka  lektori: Tibor Feledi - piano/synth, Lenka Molčányiová- 
saxofón, Michal Cálik - trúbka, Michal Šelep-basová - gitara, Juraj Dávid Raši – bicie 

• Vokálny workshop 13:00 h ZUŠ L. Stančeka  lektor: Zuzana Vlčeková 

 

• Celoslovenská prehliadka súborov – 15:00 h Námestie slobody Prievidza / v prípade nepriaznivého počasia 
sála KaSS  / - účinkujú: Swingless Jazz Ensemble Junior SZUŠ H. Madariovej Nitra, Big Band ZUŠ L. Stančeka 
Prievidza, Sweet Little Chicks- SZUŠ HZS Zvolen, Swingless Jazz Ensemble Mojmírovce,   

 

• Koncert - Tibor Feledi Kairos Quintet 19 h Café Merlo - Námestie slobody Prievidza / v prípade 

nepriaznivého počasia sála KaSS / účinkuje: Tibor Feledi - piano/synth, Lenka Molčányiová- saxofón, Michal 

Cálik - trúbka, Michal Šelep-basgitara/synth, Juraj Dávid Raši – bicie 



Tibor Feledi Kairos Quintet  
 
prezentuje vo svojom projekte „Common 
Playgrounds“ originálne kompozície, 
inšpirované tradíciou slovenských detských 
piesní v netradičnom prepojení so súčasným 
progresívnym jazzom. Kombinuje groove a 
jazzové prvky s vplyvmi elektroniky, klasickej 
hudby a voľnej improvizácie. Kapela získala 
ocenenie  Radio_Head Awards za album roka 
2018 v kategórii Jazzová hudba. Ako víťazi 
"Pódia mladých talentov BJD 2018", vystúpili 
na hlavnom pódiu Bratislavských Jazzových 
Dní 2019, spolu so zahraničnými hviezdami ako 
Ghost-Note či Jonah Nilsson. V súčasnej dobe 
kapela zverejnila nový singel "STROMY" k 
pripravovanému albumu.  



Zuzana Vlčeková  
 
Prievidzská rodáčka, absolventka Jazzového 
konzervatória Jaroslava Ježka v súčasnej dobe pôsobí 
v Prahe ako sólistka renomovaného Golden Big Band 
Prague Petra Soviča a spieva so svojím triom v 
známych pražských jazzových kluboch (Reduta, 
Jazzdock) a na festivaloch ( v júli bude reprezentovať 
slovenskú jazzovú školu na 23. ročníku festivalu 
CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND). Intenzívne sa venuje 
aj pedagogickej činnosti.  Jej najväčšou inšpiráciou je 
spev a muzikálnosť Elly Fitzgerald, dravosť Dee Dee 
Brigdewater a medzi obľúbených umelcov patrí 
Randy Crawford, Whitney Houston, Ledisi, Kim 
Burrell, Michael Jackson, Sarah Voughan, Nikki 
Yanofsky a tiež inštrumentalisti ako Charlie Parker. 



Swingless Jazz Ensemble Junior SZUŠ 
H.Madariovej Nitra, Nitra  
 
Swingless je jazzový orchester zložený zo 
študentov SZUŠ Heleny Madariovej v 
Nitre, slovenských konzervatórií a 
pedagógov. Dovedna 16 hudobníkov a 
jedna speváčka sú zárukou plného 
nabitého zvuku typického pre ansámble 
prvej polovice minulého storočia. 
Mužstvo zoskupené okolo bandleadera 
Martina Štourača ale hráva okrem 
tradičných big-bandových klasík i 
aranžmány latinsko-americkej hudby, 
muzikálových piesní či dokonca rockových 
hitov. 



BIG BAND – ZUŠ Ladislava Stančeka 
Prievidza 
 
Súbor založil Mgr. art. Anton Bakyta v  
školskom roku 2016/2017 na báze práce 
prípravného dychového súboru, ktorý 
postupne prerástol cez Dixieland band až do 
dnešnej Big-bandovej podoby. Dramaturgicky 
sa orientuje na elementárny big-bandový 
repertoár ale hrá aj skladby latino a fukového 
charakteru. Je pravidelným účastníkom 
prehliadky súborov v rámci festivalu Fúzie. V 
súčasnosti teleso vedie MgA. František Kadera. 



Vokálne trio Sweet Little Chicks 
ZUŠ - HTŠ Zvolen 
 
Vokálne trio Sweet Little Chicks sa 
venuje interpretácii swingových 
melódií 20-tych a 30-tych rokov 
minulého storočia. 
 
Teleso inštrumentálne sprevádza 
jazzové combo, ktoré  vedie Mgr. 
Pavol Kováč. 



Swingless Jazz Ensemble – 
Mojmírovce  
 
Jazzový big band s približne 20 členmi 
pôsobí na našej hudobnej scéne už viac 
ako dve desaťročia. Doteraz odohral 
nespočetné množstvo koncertov a zahral 
si aj na veľkých festivaloch ako Open Jazz 
Fest či Pohoda.  
Big Band Swingless hľadá štýlovú 
interpretáciu swingu v klasickej 
bigbandovej verzii. Základom repertoáru 
je prevažne orchester grófa Basieho s 
hudobnými nástrojmi typickými pre 
minulé storočie.  



Organizačný tím: 

 

Ing. Lucia Bakaiová - dramaturg  projektu  - Fúzie 2022 – kultúrno-vzdelávacie aktivity 

Erik Kadlíček  - dramaturg  projektu - In-fúzie 20202 – festival nielen o jazze 

Mgr. Peter  Krško  Dis. art.  - koordinátor festivalových  projektov 

Kontakt: + 421 907 030 639 - krskop@gmail.com 


