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Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu 

Název a číslo projektu: 

 Central European Jazz Showcase, KPF-02-155 

Název žadatele: 

JAZZFESTBRNO, o.p.s. 

Název partnera (partnerů): 

Jazzwerkstatt Poysdorf 

Doba realizace projektu: 

01.03.2020 – 15.10.2021 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše příspěvku EFRR (vyplňuje 
Správce FMP na základě Osvědčení o způsobilých výdajích): 

    23 420,79 EUR  € /  19 907,67 EUR  € 

Stručný popis projektu: 
Central European Jazz Showcase (CEJS) se uskutečnil v termínu 28.–29. 6.  2021 v divadle Husa na 
provázku v Brně. Během dvoudenní koncertní přehlídky se představily kapely z České republiky a 
Rakouska. Tyto kapely byly vybrány na základě kombinace volby poroty složené ze zahraničních 
delegátů a nominací festivalů JAZZFESTBRNO a Mladí Ladí Jazz. CEJS volně navazuje na soutěž 
mladých jazzových kapel Central European Jazz Competition, kterou JAZZFESTBRNO pořádal  
v roce 2018 s dlouhodobým rakouským partnerem Jazzwerkstatt Poysdorf. Kapely vystoupily  
před delegáty z řad programových ředitelů festivalů, novinářů, dramaturgů hudebních klubů  
a koncertních sálů. Formát showcase efektivně představuje vystupující kapely zahraničním 
profesionálům a podporuje tak příležitosti pro jejich koncertní aktivity mimo domácí půdu. Přítomní 
delegáti hlasováním určily trojici nejlepších soutěžících, kteří následně vystoupí v prestižním 
londýnském klubu Pizza Express Jazz Club. Na showcase se kapely měly možnost přihlásit od 12. 
května do 31. července 2020 pomocí jednoduchého formuláře na internetu. Odborná porota složená 
jak z českých a zahraničních promotérů vybrala postupující do druhého kola – samotného showcase. 
Cíle projektu jsou podpora hudebního exportu, zvýšení počtu příležitostí pro setkávání, porovnávání a 
výměnu zkušeností začínajících jazzových muzikantů a rozšíření možnosti k prezentaci jejich tvorby 
kulturní veřejnosti na obou stranách hranice.  Projekt Central European Jazz Showcase bylo možno 
uskutečnit díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj – Fondu malých projektů Rakousko 
– Česká republika. Projekt společně připravily organizace JAZZFESTBRNO o.p.s. a Jazzwerkstatt 
Poysdorf. 

Jedna fotografie z realizace projektu: 

 


