
wrueśnia amfiteatrprzy ul. Przed-
wiośnie stał się aieną zmagafiar-

Ęstyczrych. Pojawiła się nowa'
ciekawa tmpreza mvzyczną kt ra
czyni Gliwice prawdziwą stolicą jaz-
zu. To już czvłarty (po Jazzie w Ru-
inach, Palm Jazne i Filharmonii) festi-
wal jazzowy w nasrym mieście. Ęm
tazęmpoświęc ony jazowi tradycyj ne_

mu. ZorgantzowaŁa go Fundacja Jaz-
zu TraĘcyj nego, pruy wsparciu finan-
sowym gliwickiego samorządu. FJT
plany ma arrrbinre. Chce przybliĘć,ta-
dycyjne jazzowe ganie szerokiej pu-
bliczności, w)promować go wśr d
mas i mediow orazptrywr cić na\ęż-
ną mu pozycję. Solski i Jagoda,
załoĘciele fimdacji, nlaleźIt na to
spos b _ wyjść z jaruemtradycyjnym
pozaścisłe cenbum, rozkołysa dziel-
nice, połączyć cudowne standardy
z atmosferąosiedlowego piknilru i spo_

tkanie przy grillu zromrLaitością syn-
kopowanych nurt w: od ra$ime'u,
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lacy nie gęsi i swoje standardy mają,
a w dusTy noszą Nowy orlean. Na fi-
nał wystąpili zaś Słowacy z SeredsĘ
Dixieland Band, nawiąrujący do an-
gielskiej szkoĘ jazzu tradycyjnego'
ktćnzy tak się spodoba|t, Że słuchacze
nie mieli ochoty puścić tch zę sceny.
Dla chętnych do kontynuowania
zabawy zarczerwowano tradycyjne
jazzowe zakohczenie - jurn session
w hoteluŁabęĆn, do kt rego w środ-
ku nocy przeniosła się lrnpręąa. Za je
dyny niedostatek symp aĘ cmego festi-
walu wypada vnać zbytmałąilość in-
formacji na jego temat w mediach. Pu-
bliczroś , co prawdą dopisała , ale skła-
dała się przede wqzystkim z pasjona_
tow i mieszkanc w Sośrticy, apruecież
w amfiteatrzę prTy ul. Przedwiośnie
mogło się zgromadzić duzo liczriejsze
grono słuchaczy. Triumfatorem I Mię_
drynarodowego Turniej u J azzowy ch
Tradycjonalist w został zesp ł Hotsy
Totsy Five z Czech (na zdjęciu).

przezdixieland, po swing. W dodatku
w rźLmy festiwalu wmontowano arrrbit-
ny projekt konkursolvy _ I Międryna-
rodowy Turniej J azzowych Tradycj o-
nalist w. Na początek: dixielandowa
puada, przyciągająca nie tylko fa-
n w gatunku i gości festiwalowych, ale
wszystkich spragnionych rozrywki
mieszkanc w Sośnicy. o 13.00 Tnaga-
nia konkursowe, w ramach kt rychza-
prezentowało się siedem zespoł w.
o 19.00; po ogłoszeniu \łłmk w, kon-
cert galowy. opr cz mvycięzcy furnie-
ju zagrĄ w nim zirane i cenione ka-
pele jaznt tradycyjnego, fachowcy
z duĘm doświadczeniem, cudownie
wyluzowani i od pienvszej chwili na-
w iąnjący świetny kontakt z publtcz-
nością. Najpienv oklaskiwaliśmy we_
teran w licznych fostiwalt jazzowych
z Czech, zadziwtających młodzien-
cTympoczuciem humoru i witalnością
Revival Swing Band Praha. Potem
Warsaw Dixielanders dowiedli, ze Po-


