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Цього року українськопольський фестиваль джазової музики Jazz Bez святкує своє 15річчя. На
сьогодні це найбільш тривалий з постійних джазових фестивалів в Україні. Цікаво, що, не зважаючи на
ситуацію в країні та інші обставини, фестиваль, починаючи з 2001 року, жодного разу не скасовували чи
не переносили.
Організатори фестивалю підбили підсумки попередніх 14 років і заразом розповіли, чого чекати від
фестивалю.

Юрко Вовкогон, координатор проектів МО “Дзиґа”:
“Jazz Bez – один з найдавніших українських джазових фестивалів. За 14 років на фестивалі
відбулися сотні концертів, утворилися десятки міжнародних проектів, а кількість музикантів, що грали
на Jazz Bez перевищила тисячу. Цього року “Jazz Bez” відбудеться на просторах від Вроцлава до,
сподіваємось, Краматорська, і від Києва до Одеси. Нашим неофіційним гаслом вже давно є фраза:
“Менше вати, більше джазу!” Окрім українських і польських, також будуть музиканти з Америки, Ірану,
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Греції, Індії, Туреччини, Вірменії, Австрії та Німеччини. Особливий цього року склад виконавців –
буде, як ніколи, багато східної музики, відкриватиме фестиваль джазом на дудуці мультикультурний
бенд “Ali Perret’s Du.Du”. Також буде орієнтальний джаз від “Angela Gaber Project” і джаз
на індійських народних інструментах від проекту “SAAGARA”. А ще джаз буде у Мостиськах….і на
Левандівці. З вільним входом!

Марта Більська, незмінна ведуча фестивалю “Jazz Bez”
“Цього року Jazz Bez триватиме менше ніж зазвичай: з 3 по 6 грудня і окремо низка заходів
відбудеться 12 грудня. Краще сконцентрувати фестиваль в меншій кількості днів, але запросити
найкращих і найсильніших. Фестиваль відкривають музиканти з Америки, Туреччини, Греції та
Вірменії. Можете собі уявити, яка б це була вибухонебезпечна суміш, якби їх не об’єднала музика? Їх
місія – довести, що непоєднуване можна поєднати. На фестивалі учасники знаходять той компроміс,
який досі не знайшли в світовій історії і політиці. 15 років тому “Jazz Bez” розпочався з танцю на столі
чорношкірого музиканта в білому костюмі і тоді ми зрозуміли, що цей фестиваль “без”: без зайвої
сором’язливості, без комплексів, без упереджень”.
Квитки на фестиваль коштують від 90 до 400 гривень, для студентів та працівників культури діятиме
знижка 50%. Також зараз організатори розглядають варіант безкоштовних квитків для учасників АТО.
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