
                                                                                                                
 

PSB jazz / swing quintet Jiřího Ševčíka 

 
Jedná se o „odnož“ hudební senzace, sedmnáctičlenného PIRATE SWING Bandu - kapelového projektu Jiřího Ševčíka, 
zahrnujícího 17 respektovaných sólistů mnoha žánrů (od rockerů po filharmoniky). Repertoár tělesa tvoří nejen klasický 
swing, ale především vlastní původní, svěží a vtipné swingové verze hitů jiných hudebních žánrů (Michael Jackson, 
Madonna, Police, Queen, Bon Jovi, Oasis, Simon & Garfunkel, Billy Joel, Coldplay, Radiohead, Beatles, Rolling Stones,  atd.),  
což těleso činí výjimečným, nikdo jiný se této „disciplíně“ coby specializaci u nás ani v Evropě totiž nevěnuje. Velmi 
důležitou složkou každého koncertu či vystoupení je humor, hudba by totiž měla především bavit. PIRATE SWING band se již 
krátce po svém založení stal českou jedničkou žánru (i podle Českého Slavíka), pravidelně úzce spolupracuje se špičkami naší 
pop music včetně Karla Gotta, Jiřího Suchého, Felixe Slováčka, Leony Machálkové, Josefa Laufera, Jitky Zelenkové, Tonyi 
Graves a mnohých dalších, ze zahraničních pak byl poctěn přímou spoluprací s legendárními Queen či Robbiem Williamsem. 
Pravidelně účinkuje v pořadech všech našich televizí, jako jediná česká kapela byl dokonce poctěn  speciální reportáží na 
americké CNN International. Na svém kontě má doposud tři celosvětově vydaná alba a DVD + zastoupení na zahraničních 
kompilacích, čtyři vyprodaná turné po celé republice i v zahraničí a status nejpopulárnější swingové kapely u nás. 

 
 Obsazení quintetu:  klavír, baskytara, bicí, saxofon, zpěv. 

 Toto jazzové komorní těleso je složeno z pečlivě vybraných špičkových instrumentálních sólistů 

 Repertoár quintetu : klasický swing a jazz (Frank Sinatra, Nat King Cole, Louis Armstrong, George     
Gershwin, Bobby Darin a další), ale též několik překvapení v podobě rock/pop/swing crossoverů. 

 Technické požadavky: malý aparát s aktivními repro, mixem, ef. procesorem, mikrofonem, atd.  

 Nástrojová aparatura (komba) vlastní.       
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