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Skladatel, hudebník, zpûvák, moderátor a herec Ondﬁej Brzobohat˘ je známou a jasnû záﬁící hvûzdou ãeského showbusinessu. Do povûdomí veﬁejnosti v˘raznûji pronikl jako moderátor
1. roãníku soutûÏe âesko hledá superstar.
První základy hudebního vzdûlání zaãal budovat jako Ïák základní umûlecké ‰koly ve hﬁe na housle, na které od sv˘ch ãtyﬁ let poctivû cviãil pod bedliv˘m dohledem slavného hereckého otce.
Pozdûji pﬁidal hru na klavír a na bicí nástroje. Nesporn˘ muzikální
talent, kter˘ pﬁi hﬁe na v‰echny nástroje projevoval, ho pozdûji
logicky nasmûroval na Konzervatoﬁ Jaroslava JeÏka, kde absolvoval studium v oborech skladba, klavír a dirigování. UÏ bûhem studia poznal slasti a strasti muzikantského Ïivota s kapelou Bůhví,
jejíÏ úroveÀ sv˘m talentem v˘raznû pozvedl. Po odchodu z této
skupiny si zahrál v nûkolika seriálech a filmech, a vytvoﬁil nûkolik
roli v divadelních hrách a muzikálech (napﬁ. Tanãírna, Vyhazovaãi, Jesus Christ Superstar).
V roce 2013 se po ‰esti letech vrátil k Ïivému muzicírování a o rok
pozdûji vydal první autorské album Identity, které stylovû osciluje mezi jazzem, soulem, popem, funky a bigbítem. K natáãení
pozval spoluÏáky z konzervatoﬁe: bubeníka Tomá‰e Kozelku, saxofonistu Matou‰e Kobylku, baskytaristu Jaroslava Pokorného a kytaristu Ondﬁeje Fi‰era, ale na dvou písniãkách se podíleli také hostující vokalisté Peter Cmorik a Tereza âernochová. Smyãcové party
natoãili ãlenové Epoque Orchestra, které ﬁídil Jan Kuãera. Nahrávka získala v ﬁíjnu 2014 Zlatou a v únoru 2015 dokonce Platinovou
desku Supraphonu.
Náv‰tûvníci Matûjské jazzové poutû se mohou tû‰it na to, Ïe
30. dubna pﬁi oslavách Mezinárodního dne jazzu usly‰í v rámci
Identity Tour písniãky i aktéry gramofonového debutu Ondﬁeje
Brzobohatého Ïivû.
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Vinx De’Jon Parrette je perkusista a zpûvák, jehoÏ hudba
b˘vá popisována jako stojící na pomezí jazzu, etnické hudby
a soulu. Vinxova minulost je pestrá – na sklonku 70. let získal
sportovní stipendium na Kansas State University, kde navzdory
projevÛm rasismu dokázal podat druh˘ nejlep‰í svûtov˘ v˘kon
v trojskoku a v roce 1980 mûl namíﬁeno na Olympijské hry do
Moskvy. I kdyÏ se Spojené státy rozhodly olympiádu v roce 1980
bojkotovat, Vinx získal místo trenéra na University of Texas
a pozdûji byl uveden do sportovní sínû slávy své domovské Kansas State University. Nakonec ale Vinx v povolání promûnil svoji lásku k hudbû – po angaÏmá v kapele Ernieho Wattse pozdûji
zaloÏil vlastní bubenickou skupinu, se kterou se v následujících
nûkolika letech úãastnil turné rÛzn˘ch hudebníkÛ a vrcholem byla
spolupráce se Stingem na turné k vydání alba Soul Cages. Vinx
následnû získal smlouvu u vydavatelství Pangaea Records, kde
vydal album Rooms in My Fatha’s House jako dojemnou poctu svému otci, kter˘ byl v roce 1989 zavraÏdûn na pﬁedmûstí Inkster v Detroitu. Album získalo znaãn˘ pochvaln˘ ohlas kritikÛ
a pro svého autora znamenalo prÛlom v kariéﬁe. Bûhem dal‰ích
let Vinx vydal alba I Love My Job, The Storyteller a Lips Stretched Out, na nichÏ hostovali umûlci nejzvuãnûj‰ích jmen – napﬁíklad Branford Marsalis, Sheryl Crow nebo Herbie Hancock. Souãasnû Vinx skládal také pro v˘znamné hudebníky, se kter˘mi
ãasto i nahrával ve studiích, napﬁíklad pro Stevieho Wondera.
V polovinû 90. let zaloÏil kapelu Jungle Funk, se kterou nûkolik
let strávil na turné po Evropû.
Nezapomenutelné vystoupení na Pﬁerovském jazzovém festivalu bylo v poﬁadí tﬁetím (po Finsku a Praze) koncertem této
kapely a toto miniturné v podstatû odstartovalo jejich slávu.
Od roku 2006 Vinx vystupuje ve Spojen˘ch státech i v zahraniãí, uãí na Berklee College of Music v Bostonu a spolu s partnerkou Jennifer Lambert zaloÏil spoleãnost Dreamsicle Arts &
Entertainment Group, kde vydává vlastní hudbu i alba jin˘ch
hudebníkÛ.
Na dubnov˘ch koncertech v klubu AghaRTA 26.–28. v Ostravû a 30. v Pﬁerovû vystoupí za podpory ãesk˘ch hudebníkÛ, s kter˘mi vystoupil jiÏ na AghaRTA Prague Jazz Festivalu v roce 2013,
kdy projevil zájem si zahrát s místními jazzmany. Je tedy pochopitelné proã bubeník Michal Hejna pozval své oblíbené spoluhráãe pianistu Ondﬁeje Kabrnu a kontrabasistu Vítka ·vece.
Letos sestavu roz‰íﬁil i o citlivého kytaristu Adama Tvrdého.

