
ПРОГРАМА  
ФЕСТИВАЛЮ



24
 Ч

Е
Р

В
Н

Я
25

 Ч
Е

Р
В

Н
Я

26
 Ч

Е
Р

В
Н

Я
27

 Ч
Е

Р
В

Н
Я

28
 Ч

Е
Р

В
Н

Я

СЦЕНА У ДВОРІ  
ПАЛАЦУ 

ПОТОЦЬКИХ

Вільний вхід

СЦЕНА  
НА ПЛОЩІ РИНОК

Вільний вхід 

СЦЕНА ІМ. ЕДДІ 
РОЗНЕРА

ПАРТЕР ТА 
ПІКНІКОВІ ЗОНИ

Вхід за квитками

19:00 
Itamar Borochov (IL)

21:00 
Harold López-Nussa 
(CU-FR)

19:00 
Kathrine Windfeld (DK)

21:00 
SEAL (GB)

19:00 
Jan Lundgren  
“Jazz Meets Folk”  
(SE-AU-GB-CH)

21:00 
Chris Botti (US)

19:00 
Avishai Cohen Trio 
“Arvoles” (IL)

21:00 
Kamasi Washington 
(US)

19:00 
Pianoбой Jazz Live (UA)

21:00 
Jazz at Lincoln Center 
Orchestra with Wynton 
Marsalis (US)

15:00 
Marta Wajdzik  
Quartet (PL)

17:00 
Arthur Possing 
Quartet (LX)

15:00 
Cenk Erdoğan Trio 
(TK)

17:00 
Marc Perrenoud Trio 
(CH)

15:00 
Carlos Cortés 
Bustamante (ES)

17:00 
Motel Kaiju (IT)

15:00 
Fusion Trio (UA)

17:00 
OZMA (FR)

15:00 
INSO-Львів (UA)

17:00 
MusicMusicMusic 
(SE)

12:00 
KK4TET (UA)

14:00 
Peaceful Music Trio 
(UA)

12:00 
RvB (UA)

14:00 
Veronika ChiChi 
Quartet (LT)

12:00 
Jive Review (UA)

14:00 
Timo Vollbrecht  
Fly Magic (DE)

12:00 
Misha Mendelenko 
Organ Quartet (UA)

14:00 
Sketchbook Quartet 
(AT)





24 ЧЕРВНЯ ЧЕТВЕР

Сцена ім. Едді Рознера

25 ЧЕРВНЯ П’ЯТНИЦЯ

26 ЧЕРВНЯ СУБОТА

27 ЧЕРВНЯ НЕДІЛЯ

28 ЧЕРВНЯ ПОНЕДІЛОК

19:00 Itamar Borochov
21:00 Harold López-Nussa

19:00 Kathrine Windfeld
21:00 SEAL

19:00 Jan Lundgren «Jazz Meets Folk»
21:00 Chris Botti

19:00 Avishai Cohen Trio «Arvoles»
21:00 Kamasi Washington

19:00 Pianoбой Jazz Live
21:00 Jazz at Lincoln Center Orchestra 
 with Wynton Marsalis

ЖИВИЙ ЗВУК

В програмі можливі зміни.

ПАРТЕР 
ПІКНІКОВА ЗОНА

ВХІД ЗА КВИТКАМИ,
ТІЛЬКИ ЗА НАЯВНОСТІ  

НЕГАТИВНОГО ТЕСТУ НА COVID-19

ЗАПРОШУЄМО  
ВДЯГТИ ВИШИВАНКУ  

ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ



24 червня, 19:00

Itamar Borochov 
Ізраїль 

Ізраїльський трубач Ітамар Борохов – переможець конкурсу 
LetterOne RISING STARS Jazz Award 2020 (European edition). 
Престижна нагорода надала переможцю безпрецедентну 
можливість виступити на популярних джазових фестивалях 
у Європі, серед яких і Leopolis Jazz Fest.
Він почав грати на трубі у віці одинадцяти років. Був 
натхненний такими трубачами, як Луї Армстронг, Кларк 
Террі, Майлз Девіс, Вінтон Марсаліс та іншими видатними 
виконавцями. У 2007 році Борохов переїхав у Нью-Йорк 
задля навчання в New School і відвідування щотижневих 
семінарів Баррі Харріса.
Ітамар Борохов записав три альбоми як лідер, але також 
з’являється на інших записах як сайдмен. Його останній 
реліз Blue Nights (Laborie Jazz 2019) – це мультикультурна 
подорож із дев’яти треків, наповнених чарівною лірикою, 
екзотичними мотивами, віртуозною експресією.
Ітамар Борохов гастролював по чотирьох континентах 
і виступав на престижних майданчиках, таких як Lincoln 
Center, The Kennedy Center, SummerStage at Central Park, 
Blue Note NY, Ronnie Scott’s Jazz Club, Bimhuis, Flagey, і 
на міжнародних фестивалях, включно з Roskilde, Montreal 
Jazz Festival, Ottawa Jazz Festival, Лондонським джазовим 
фестивалем, джазовим фестивалем на Червоному морі 
тощо.



Harold López-Nussa
Куба – Франція

24 червня, 21:00

Піаніст і композитор із Гавани, музика якого відображає 
весь спектр і багатство кубинської музики з характерним 
поєднанням і взаємодією класичних, фольклорних та 
популярних елементів, а також джазової імпровізації.

Музикант народився на Кубі. Лопес-Нусса виріс у 
центрі Гавани, в районі, відомому своїми фольклорними 
афро-кубинськими традиціями та святами. У піаніста 
громадянство Куби і Франції. «Щоразу, коли я повертаюся 
на Кубу, я відчуваю щось особливе – не тільки зв’язок із 
родиною і друзями, але і з самим місцем. Ось звідки моя 
музика, про що вона говорить».

Лопес-Нусса видав дев’ять альбомів. Кожен його реліз – 
це горюча суміш афро-кубинського й сучасного джазу, 
а часом захоплюючий синтез джазу та кубинської поп-
музики.

Дев’ятий альбом Te Lo Dije містить класичні композиції, 
соло, що зачаровують. Це вибухова взаємодія джазового 
тріо.



Kathrine Windfeld
Данія

25 червня, 19:00

Переможниця LetterOne RISING STARS Jazz Award 2019 
(European Edition) – датська піаністка Катрін Віндфельд, 
одна з найяскравіших композиторок та аранжувальниць 
скандинавського джазу.

На початку 2014 року вона заснувала біг-бенд, а за 
рік випустила альбом Aircraft, який отримав визнання 
критиків. Наступний альбом Latency з’явився у березні 
2017 року й отримав визнання за межами Скандинавії в 
провідних музичних журналах. У 2020 році вона випустила 
третій альбом Orca з Kathrine Windfeld Big Band на Stunt 
Records. У вересні цього ж року Катрін вирушила в турне 
зі шведським Bohuslän Big Band і записала альбом з 
8 новими композиціями, спеціально створеними для 
проєкту. Альбом вийде восени 2021 року.

Як композитор Катрін працювала з DR Big Band, Bohuslän 
Big Band і HR Radio Big Band у Франкфурті.

За підтримки Посольства Данії в Україні



SEAL
Великобританія

25 червня, 21:00

Всесвітньовідомий британський співак, володар чотирьох 
премій Греммі – Seal. За свою видатну кар’єру, яка налічує 
понад два десятиліття, лондонський співак і сонграйтер 
Seal зосередився на творчому прагненні: висловити 
любов через пісню. Відомий своїм неповторним хрипким 
баритоном і здатністю писати хіти, що запам’ятовуються, 
Seal домігся успіху в багатьох музичних жанрах. Його 
м’який тембр у хітах Crazy і Kiss from a Rose швидко 
закріпив за ним статус популярного співака. Seal продав 
понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу.



Jan Lundgren  
«Jazz Meets Folk»
Швеція, Австралія, 
Великобританія, Швейцарія

26 червня, 19:00

Шведський джазовий піаніст і композитор.

Завдяки своїй видатній техніці й класичній освіті Лундгрен 
швидко отримав енциклопедичні знання про традиції 
американського джазового фортепіано й незабаром 
почав розбиратися у всіх стилях, від раннього до 
сучасного, джазу. Піаніст став одним із піонерів процесу 
відділення європейського джазу від американського і 
визначив напрям для наступних поколінь музикантів. Його 
гра поєднує в собі віртуозність, глибоке розуміння форм, 
типових для європейської класичної музики; використання 
джерел народної музики; традиції американського 
джазу та безмежну радість імпровізації. Це робить його 
ідеальним музикантом для створення музики у всіх 
жанрах. На сьогодні Лундгрен записав понад 50 альбомів і 
десятки як сайдмен. З 2014 року він записується виключно 
для ACT.



Chris Botti 
США

26 червня, 21:00

Трубач і композитор Кріс Ботті з моменту його альбому 
When I Fall In Love (2004) став одним із найпопулярніших 
американських інструментальних виконавців. За цією 
платівкою була низка успішних релізів, і в 2012 році його 
альбом Impressions отримав Греммі в категорії «Кращий 
поп-інструментальний альбом». На рахунку Кріса Ботті 
понад чотири мільйони проданих платівок.

За останні три десятиліття Ботті записувався й виступав із 
такими зірками, як Стінг, Барбра Стрейзанд, Тоні Беннетт, 
Леді Гага, Джош Гробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол 
Саймон, Джоні Мітчелл, Джон Мейер, Андреа Бочеллі, 
Джошуа Белл, Стівен Тайлер (Aerosmith) і навіть Френк 
Сінатра.

Кріс Ботті перебуває на гастролях в середньому 300 днів 
на рік і був удостоєний виступати в найпрестижніших залах 
світу, серед яких Карнегі-хол, концертний зал Голлівуд-
боул, оперний театр у Сіднеї та театр «Сан-Карло» в Італії.



Avishai Cohen  
Trio «Arvoles» 
Ізраїль

27 червня, 19:00

Концерт добре знайомого й улюбленого українськими 
слухачами ізраїльського джазового контрабасиста, 
співака, композитора та аранжувальника Авішая Коена.

У 2020 році Авішай планував тур 50:50:50. На честь свого 
50-річчя він хотів виконати 50 концертів у 50 країнах 
світу. Один із концертів був запланований на ювілейному 
фестивалі Leopolis Jazz Fest. Всесвітня пандемія covid-19 
зірвала гастрольний графік музиканта. Авішай провів 
більшу частину свого 50-річчя вдома, в Ізраїлі, активно 
створюючи й записуючи музику в своїй власній домашній 
студії Blue Door Studio, звідки він кілька разів транслював 
живі виступи.

На фестивалі Авішай Коен представить музику з альбому 
Arvoles, нові невидані композиції, а також улюблені твори 
слухачів. Вас чекає неймовірно емоційний виступ і 
прекрасна взаємодія між музикантами тріо та слухачами.

За підтримки  
Посольства Ізраїлю в Україні



Kamasi Washington
США

27 червня, 21:00

Камасі Вашингтон - мультиінструменталіст, продюсер і 
композитор. Він народився і виріс в Лос-Анджелесі. Три 
його альбоми - The Epic; Harmony of Difference, музика 
якого була створена для престижної бієнале у 2017 році 
в Музеї американського мистецтва Вітні в Нью-Йорку; 
і Heaven and Earth - одні з найвідоміших платівок за 
останнє десятиліття. Камасі Вашингтон випустив два 
фільми: As Told To G / D Thyself, короткометражний Heaven 
and Earth, який дебютував на кінофестивалі Sundance 
в 2019 році. Також вийшов запис його концерту Live at 
The Apollo Theater на Amazon Music. У 2020 році Камасі 
Вашингтон написав музику до документального фільму 
про першу леді Мішель Обаму  «Becoming», який вийшов 
на Netflix, а також музикант був номінований на Греммі 
та Еммі за свій внесок. Камасі Вашингтон гастролював 
по всьому світу, співпрацював і виступав на одній сцені 
з Кендріком Ламаром, Florence + the Machine, Хербі 
Хенкоком і багатьма іншими.



Pianoboy Jazz Live
Україна

28 червня, 19:00

Дмитро Шуров:  
«Коли у 18 років я потрапив у групу «Океан Ельзи», 
пацани дали мені кличку «джазове зло»: напевно, тому 
що боялися, що моя любов до джазу зламає простий і 
зрозумілий рок-н-рол. Але життя показало, що найбільше 
в музиці мене драйвить вихід за межі стилів і жанрів, бо 
в цьому – енергетика об’єднання: хтось любить просту 
поп-музику, хтось більш витончений джаз, хтось складну 
класику, але якщо ти з любов’ю жонглюєш стилями, ти 
можеш об’єднувати людей різних смаків і кругозорів.

До того ж піанобой неминуче стає меном. У мене немає 
мети вразити технікою або авангардистським підходом, я 
просто хочу святкувати джаз у всьому його різноманітті. 
Хочу прожити на сцені Leopolis Jazz Fest все те, що джаз 
дав нашій цивілізації та особисто мені – угар, бунт, смуток, 
задушливі бари, прогулянки під дощем, хрипіння старих 
платівок...»

читати далі

https://leopolisjazz.com/ua/musician/208


Jazz at Lincoln Center 
Orchestra with  
Wynton Marsalis
США

28 червня, 21:00

Виступ феноменального Jazz at Lincoln Center Orchestra 
with Wynton Marsalis закриє X Leopolis Jazz Fest

Джаз-оркестр Лінкольн-центру (JLCO) – це біг-бенд із 
15 віртуозних музикантів на чолі з Вінтоном Марсалісом, 
художнім директором всесвітньовідомого Jazz at Lincoln 
Center, що базується в Нью-Йорку. Головна місія Jazz at 
Lincoln Center – музично збагачувати й розширювати 
глобальне співтовариство джазових меломанів, 
об’єднувати та просвіщати, знайомити з історією різних 
жанрів і поколінь. Для цього Jazz at Lincoln Center 
проводить тисячі концертів та освітніх заходів щосезону.

JLCO – це оркестр-резидент Jazz at Lincoln Center 
із 1988 року, за цей час відвідав понад 300 міст на 
шести континентах і був визнаний кращим біг-бендом 
у щорічному опитуванні читачів DownBeat у період із 
2013-го по 2016 рік. Цей універсальний колектив виконує 
великий і різноманітний репертуар: від оригінальних 
авторських творів до джазової класики і маловідомих 
шедеврів, які нечасто можна почути сьогодні.

читати далі

https://leopolisjazz.com/ua/musician/209


ВСЮДИ, 
ДЕ МУЗИКА4G 



24 ЧЕРВНЯ ЧЕТВЕР

Сцена на площі Ринок

25 ЧЕРВНЯ П’ЯТНИЦЯ

26 ЧЕРВНЯ СУБОТА

27 ЧЕРВНЯ НЕДІЛЯ

28 ЧЕРВНЯ ПОНЕДІЛОК

15:00 Marta Wajdzik Quartet
17:00 Arthur Possing Quartet

15:00 Cenk Erdoğan Trio
17:00 Marc Perrenoud Trio

15:00 Carlos Cortés Bustamante
17:00 Motel Kaiju

15:00 Fusion Trio
17:00 OZMA

15:00 INSO-Львів
17:00 MusicMusicMusic

ЖИВИЙ ЗВУК

В програмі можливі зміни.

ВІЛЬНИЙ ВХІД

ЗАПРОШУЄМО  
ВДЯГТИ ВИШИВАНКУ  

ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ



Marta Wajdzik Quartet
Польща

24 червня, 15:00

Альт і сопрано саксофоністка, флейтистка, композиторка, 
музична продюсерка. Марта Вайдзик переможниця 
багатьох конкурсів, із 2012 року зосереджена на 
джазовій музиці. Разом із провідними польськими 
джазовими музикантами вона створила авторський 
електроакустичний проєкт Marta Wajdzik Quartet. У грудні 
2019 року записала свій дебютний альбом My Planet.

«My Planet – це мої думки, почуття, все, що мене 
зворушує, що мені подобається, мої переживання, те, що 
створює мій внутрішній світ. Створюючи композиції для 
альбому, я намагалася вловити особливий, особистий 
мікроклімат, який сформувався за роки мого життя.



Arthur Possing Quartet
Люксембург

24 червня, 17:00

Головний офіс
Бізнес-центр «Сенатор»
вул. Московсська 32/2,  
10-й поверх
Тел.: +38 044 390 55 33

Західноукраїнська філія
вул. Генерала Чупринки 6, 
офіс 1
Тел.: +38 032 242 96 96

Південноукраїнська філія
Бізнес-центр «Покровський»
вул. Жуковського 33
6-й поверх, офіс 601
Тел.: +38 048 711 74 74

ARZINGER.UAWhere the law rules

Артур Поссінг – молодий піаніст із Люксембургу. У 2016 
році після закінчення середньої школи він продовжив 
навчання за класом джазового фортепіано в Королівській 
консерваторії Брюсселя.

Квартет Артура Поссінга був сформований 2013 року. 
Учасники гурту познайомилися в школі й незабаром стали 
регулярно грати разом. Їхній репертуар складається як з 
авторських композицій, так і з творів улюблених джазових 
музикантів учасників квартету. Музиканти грають сучасний 
джаз, але при цьому не забувають і про традиції. У 2017 
році гурт записав свій перший альбом Four Years, що 
вийшов у березні 2018 року на бельгійському лейблі 
Hypnote Records. Він був добре прийнятий слухачами і 
пресою й отримав премію «Hit» Couleurs Jazz у Франції. 

Концерт відбудеться за підтримки kultur:lx



Cenk Erdoğan Trio
Туреччина

25 червня, 15:00

Віртуоз безладової гітари і танбура, композитор та 
аранжувальник, родом зі Стамбула, де він сформував свій 
унікальний стиль, витканий із переплетень різних традицій 
і культур.

Єдиний гітарист, якого двічі запрошували на всесвітній 
престижний гітарний фестиваль International Guitar Nights. 
Виступ музиканта справляє незабутні враження. Гітарне 
тріо виконає композиції з альбому Fermata, доповнюючи 
виступ музикою з попередніх альбомів.

За підтримки Посольства Туреччини в Україні  
Виступ артистів у Львові відбудеться також за підтримки  
ONUR GROUP і Turkish Airlines.



Marc Perrenoud Trio
Швейцарія

25 червня, 17:00

Марк Перрено – яскравий і неординарний піаніст 
європейської джазової сцени. У той час, коли так багато 
гуртів пристосовуються до моди й сучасних тенденцій, 
38-річний музикант зі Швейцарії віддає перевагу 
спадкоємності традицій.

Marc Perrenoud Trio було засновано 2007 року й за ці 
роки зіграло близько 400 концертів по всьому світу. Тріо 
записало 5 альбомів.

За підтримки Посольства Швейцарії в Україні



Carlos Cortés 
Bustamante
Іспанія

26 червня, 15:00

Універсальний музикант із широким музичним 
кругозором, що заснований на його мультикультурності. 
Він жив і вивчав музику Англії, Бельгії, Куби, Марокко, на 
своїй батьківщині та в інших країнах.

На концерті прозвучать твори, аранжування яких об’єднані 
фламенко, джазом, латиноамериканською музикою, 
африканськими ритмами. Музикант буквально створює 
нові жанри, переплітаючи американську й іспанську 
народну музику, домішуючи до цього музичні традиції 
Андалусії. 

За підтримки Посольства Іспанії в Україні



Motel Kaiju
Італія

26 червня, 17:00

Kaijū – японське слово, що перекладається як «дивний 
звір». У назві є явне відсилання до науково-фантастичного 
всесвіту фільмів TOHO. Квартет джазового музиканта 
Нікколо Фараче був сформований у Мілані. Музика 
квартету заснована на творчому балансі штучних 
і природних звуків, із використанням вінтажних 
синтезаторів і сучасних технологій за підтримки ритміки, 
властивої сучасній танцювальній музиці.

У 2018 році гурт випустив перший концертний альбом на 
аудіокасеті з обмеженим накладом. Відомий джазовий 
журнал JAZZ LIFE (Японія) написав, що альбом став новим 
відродженням видатних традицій електро-джазу.

За підтримки Посольства Італії, Італійського  
інституту культури в Україні



Fusion Trio
Україна

27 червня, 15:00

Як ви вже, мабуть, здогадалися, Fusion Trio грає в стилі 
ф’южн, органічно поєднуючи елементи джазу, фолку, 
року, фанку та багатьох інших стилів. Кожен з учасників 
колективу – творча індивідуальність, а разом вони 
створюють неповторну музику, наповнену життєвою 
енергією.

читати далі

https://leopolisjazz.com/ua/musician/216


OZMA
Франція

27 червня, 17:00

За підтримки Посольства Франції  
та Французького інституту в Україні

OZMA – квінтет барабанщика Стефана Шарле. Колектив 
зіграв 450 концертів на 4 континентах і в 39 країнах, 
створював спільні проєкти з артистами з усього 
світу. Нещодавно гурт випустив свій сьомий альбом 
HYPERLAPSE. Платівку присвячено десяти містам, які 
музиканти відвідали під час неймовірного туру 2018 року.

З 2001 року квінтет OZMA відправляє слухачів у подорожі 
не тільки континентами, а й музичними стилями, переважно 
запозичуючи елементи з року, фолку та електронної музики. 
Наприклад, ви готові почути, як Джон Колтрейн взаємодіє 
з Rage Against The Machine, Раві Шанкар грає з Pink Floyd 
або Амон Тобін – з оркестром із Нового Орлеана...



INSO-Львів
Україна

28 червня, 15:00

«ІNSO-Львів» (International Symphony Orchestra) є 
одним із найкращих виразників того, що український 
культурний продукт вартий світового визнання, і про це 
невпинно засвідчує його співпраця зі всесвітньовідомими 
музикантами та диригентами. Якість музики та висока 
майстерність – визначальні чинники, що вирізняють його 
та, зрештою, надають гнучкості у виборі репертуару: від 
класики до джазу, від опери до мюзиклів та популярної 
музики. Це притягує солістів зі світовими іменами, які 
успішно виступали у концертних програмах «INSO-Львів», 
а також диригентів, із якими оркестр пов’язує плідну та 
успішну співпрацю. 

читати далі 

https://leopolisjazz.com/ua/musician/188


MusicMusicMusic
Швеція

28 червня, 17:00

MUSICMUSICMUSIC – це три видатних джазових 
музиканти. У рідній Швеції тріо було названо однією з 
найяскравіших музичних подій, що з’явилися на джазовій 
сцені за останні роки. Гурт любить експериментувати й у 
своїй творчості використовує класичні джазові композиції, 
а також авторські композиції піаніста колективу Фабіана 
Каллердата, який був нагороджений премією Jazz in 
Sweden 2006 року.

MUSICMUSICMUSICMUSIC було засновано 2003 року, й 
відтоді склад тріо не змінився. Гастрольний графік гурту 
охоплює Північні країни та Північну Європу. Тріо також 
виступало в Південній Африці, Японії, Таїланді, Мексиці та 
США.





24 ЧЕРВНЯ ЧЕТВЕР

Сцена у дворі  
палацу Потоцьких

25 ЧЕРВНЯ П’ЯТНИЦЯ

26 ЧЕРВНЯ СУБОТА

27 ЧЕРВНЯ НЕДІЛЯ

28 ЧЕРВНЯ ПОНЕДІЛОК

12:00 Misha Mendelenko Organ Quartet
14:00 Sketchbook Quartet

12:00 KK4TET
14:00 Peaceful Music Trio

12:00 RvB
14:00 Veronika ChiChi Quartet

12:00 Jive Review
14:00 Timo Vollbrecht Fly Magic

ЖИВИЙ ЗВУК

В програмі можливі зміни.

ВІЛЬНИЙ ВХІД

ЗАПРОШУЄМО  
ВДЯГТИ ВИШИВАНКУ  

ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ



Misha Mendelenko 
Organ Quartet
Україна

25 червня, 12:00

Лідер гурту – молодий український гітарист Міша 
Менделенко. Попри молодість Міша Менделенко встиг 
заявити про себе у багатьох проєктах і конкурсах за 
останні чотири роки. В 2021 році Міша записав свій 
дебютний альбом Strange Acquaintances. Одним із 
недавніх досягнень стала перемога на міжнародному 
конкурсі International Music Bridge, де Міша Менделенко 
отримав гран-прі.

Misha Mendelenko Organ Quartet – це один із небагатьох 
українських колективів, який працює в традиційному 
гітарному-органному складі. У музиці квартету об’єднаний 
бібоп, хард-боп, блюз і багато інших жанрів.

У цій програмі будуть представлені твори дебютного 
альбому Михайла Менделенко, який складається з 
авторської музики та аранжувань на джазові стандарти.



Sketchbook Quartet
Австрія

25 червня, 14:00

За підтримки Австрійського культурного  
форуму в Києві та представництва OeAD у Львові

Віденський пост-джазовий гурт із чотирьох молодих 
музикантів, які об’єднані інтересом до сучасних 
імпровізаційних течій. У своїй творчості вони долають 
жанрові кордони та грають суміш прогресивного року 
і камерного джазу. Поєднання тембрів, новаторських 
ритмів, оригінальних композицій і пристрасті до 
експериментів створює унікальне, свіже звучання гурту.



KK4TET
Україна

26 червня, 12:00

КК4ТЕТ – проєкт київської контрабасистки та 
композитора Христини Кірік. Колектив грає музику в стилі 
compemporary post-bop. КК4ТЕТ – тенор-саксофоніст 
Микола Ришков, баритон-саксофоніст Григорій Паршин і 
барабанщик Тарас Козак. У своїх композиціях музиканти 
поєднують джазову традицію і нові експериментальні 
підходи до імпровізації. Гурт випустив дебютний альбом 
під назвою «2 + 2», що був записаний для нового лейбла 
Feel for Reel.



Peaceful Music Trio
Україна

26 червня, 14:00

До складу тріо входять контрабасист Валентин Корнієнко, 
піаніст Ілля Єресько та барабанщик Павло Галицький. 
Peaceful Music Trio виконуватиме авторські аранжування 
творів знаменитого американського контрабасиста Чарлі 
Хейдена, а також музику засновника колективу Валентина 
Корнієнка. У своїх концертних виступах тріо об’єднує 
притаманну пізній творчості Хейдена мелодійність і 
часто радикальні, авангардні експерименти 50-х-70-х 
років, періоду, коли Чарлі Хейден працював з Орнеттом 
Коулманом, Liberation Music Orchestra, Кітом Джарретом і 
багатьма іншими музикантами.



RvB
Україна

27 червня, 12:00

RvB (Руки’в Брюки) – український гурт, у творчості якого 
можна зустріти синтез багатьох жанрів американської 
кореневої музики, серед яких рок-н-рол, ранній ритм-
н-блюз, госпел, соул, блюз західного узбережжя, джамп-
блюз тощо.

Колектив існує з 2007 року і випустив 7 студійних 
альбомів. Гурт побував на фестивалях по всьому світу 
і тепер готується до виступу на Leopolis Jazz Fest. У 
програмі прозвучать як маловідомі, але не менш чудові 
композиції класики R’n’B, так і авторські композиції 
музикантів.



Veronika ChiChi 
Quartet
Литва

27 червня, 14:00

За підтримки Посольства Литви в Україні

Співачка під сценічним псевдонімом Вероніка ЧіЧі добре 
знайома литовській публіці як солістка ретро-свінг-гурту 
The Ditties. Як підказує назва сольного альбому Вероніки 
ЧіЧі Singer of a 1000 Faces, це лише одне з її численних 
музичних обличь.

Вона вчилася в Литовській академії музики і театру та 
Веймарській Вищій школі музики імені Ф. Ліста, Німеччина, 
і є лауреатом міжнародних джазових конкурсів Jazz 
Voices, Nomme Jazz і Riga Jazz Stage.

Вероніка гастролювала з концертами в багатьох країнах 
Європи, в США, Китаї, взяла участь у сучасній виставі 
Geros dienos! та інших цікавих проєктах.



Jive Review
Україна

28 червня, 12:00

Стилістично манера гри джазового секстету Jive Review 
міцно вкорінена в джазовій традиції, музиці епохи 
свінгу і раннього ритм-н-блюзу. Власний яскравий 
імпровізаційний стиль, гарячий грув та особлива джазова 
атмосфера роблять виступи гурту незабутніми.

Ігор Дьяченко – джазовий музикант, тенор-саксофоніст, 
засновник кількох джазових колективів. Представник так 
званої old jazz school та один із найяскравіших виконавців 
класичного свінг і диксиленд джазу в Україні. Ігор 
Дьяченко – учасник різних джазових форумів і фестивалів 
в Україні та за кордоном. На його концертах завжди панує 
дивовижна, особлива джазова атмосфера. Це атмосфера 
свободи, розкутості і емоційно насичених імпровізаційних 
музичних образів.



Timo Vollbrecht  
Fly Magic
Німеччина

28 червня, 14:00

За підтримки Goethe-Institut в Україні

Гурт базується в Брукліні, був заснований у Берліні, 
зосереджений на створеній та імпровізованій музиці. 
Тімо Волльбрехта New York City Jazz Record називає 
«блискучим» саксофоністом – керівником оркестру, чия 
музика «обдарована ритмічною плавністю і хитромудрими 
поворотами».

Він органічно поєднує джаз з елементами пост-року, 
інді-музики, використовує як експериментальні, так і 
традиційні форми музичних творів.

Fly Magic випустив два альбоми, гастролював по всьому 
світу і виступає на великих фестивалях у Європі, США, Азії, 
Австралії, на Близькому Сході та в Південній Америці. До 
гурту увійшли чотири ефектних імпровізатори, музиканти 
зі сцен Нью-Йорка і Берліна. Саме любов виконавців до 
нетрадиційних рішень і пошук менш очевидних шляхів 
дозволяють їхній творчості залишатися в авангарді 
сучасної імпровізаційної музики.





ВСЮДИ, 
ДЕ МУЗИКА4G 

25–26 червня



Street Music
by Leopolis Jazz

Майданчики:
• пл. Музейна, поруч із Домініканським 
собором
• тераса кнайпи "Пструг, хліб та вино",
вул. Братів Рогатинців, 49

Запрошуємо на свято 
музики разом із Київстар!
Leopolis Jazz Fest — час, коли вулиці Львова 
перетворюються на велику сцену. Саме тут, 
на спеціальних майданчиках, відбудеться 
традиційне свято музики для всіх — STREET 
MUSIC by Leopolis Jazz. Не пропустіть 
дивовижні виступи вуличних музикантів та 
голосуйте за найкращі виступи. Можливо, 
саме ваш голос допоможе музикантам 
здобути перемогу.



25 ЧЕРВНЯ  
П’ЯТНИЦЯ

Street Music by 
Leopolis Jazz

26 ЧЕРВНЯ  
СУБОТА

11:00 The FunQ
12:00 Envoys Group
13:00 Wszystko
14:00 Golden Brass
15:00 Медные Перцы
16:00 Electric Avenue

«Пструг, хліб та вино», 
вулиця Братів Рогатинців, 49

11:00 Incomer
12:00 Alex & Elina
13:00 Chubareenee
14:00 Golden Brass
15:00 Lubko Stasiv  
 & Shahid
16:00 Blueberry Jam

Домініканський собор, 
вулиця Музейна, 1

11:00 Серж Гриценко
12:00 Jazzetes
13:00 Сергій Радзецький
14:00 Advantage project
15:00 Free Jam band
16:00 Sound Penetration

11:00 Біг-бенд Львівського  
 державного   
 музичного коледжу  
 ім. С. П. Людкевича
12:00 Фівер
13:00 Artknown
14:00 Modern Times
15:00 JULINOZA
16:00 SECRET FORÉST

25 ЧЕРВНЯ  
П’ЯТНИЦЯ

26 ЧЕРВНЯ  
СУБОТА



Карта-схема  
Парк культури і відпочинку  
ім. Богдана Хмельницького

Розваги для дітей
Entertainment for children

Фудкорти
Food courts

Партер
Parterre

Пікнікові зона “СТАДІОН”
Picnic area STADIUM

Пікнікові зона “КИЇВСТАР”
Picnic area KYIVSTAR

Пікнікові зона “СТАРОПРАМЕН”
Picnic area STAROPRAMEN

В�ід за квитками
Admission by ticket only

Туалети
Toilets

Tуалет для людей з iнвалiднiстю
Toilet for people with disabilities

Швидка медична допомога
Emergency

Продаж квиткiв
Ticket office

Тестування на COVID-19
COVID-19 testing

COVID-19
TESTING

TICKETS

COVID-19
TESTING TICKETS

COVID-19
TESTINGTICKETS

TICKETS

TICKETS

Бюро зна�ідок
Lost-and-found



Перелік музикантів дивіться на сайті www.leopolisjazz.com

Організатор має право вносити зміни в програму Фестивалю.

Організатор: ТОВ «Леополіс Джаз»,

01054, м. Київ, вул. О. Гончара, д. 52, оф. 26,  
тел.: +38 (044) 391 09 46

* Леополіс Джаз Фест. Літні дні у Львові.

https://leopolisjazz.com/ua

