
TOMÁŠ SÝKORA TRIO & SYMFONICKÝ ORCHESTR / 
POCTA KARLU RŮŽIČKOVI 

Program: 
1. Karel Růžička / Tomáš Sýkora: Lovebird (arr. T. 
Sýkora) 
2. Tomáš Sýkora: Hidden Songs Suite 
3. Karel Růžička ml. / Tomáš Sýkora: Grace and 
Gratitude Medley (arr. T. Sýkora) 

Štěpánka Balcarová – dirigentka  
Karel Růžička / David Fárek – saxofon  
Tomáš Sýkora – klavír 
Tomáš Liška – kontrabas 
Roman Vícha – bicí 

“Karel Růžička byl pro mě nejen zásadní učitel, ale také velký přítel a inspirativní osobnost. Na jeho počest 
jsem vytvořil celovečerní symfonický projekt na pomezí klasiky a jazzu, kombinující komponovanou hudbu a 
improvizaci. Samotný program zahajuje Růžičkova skladba “Lovebird” v mé nové úpravě pro jazzový kvartet 
a symfonický orchestr, která je vystavěná na půdorysu velké jazzové formy typické pro současná 
bigbandová aranžmá. Následuje moje autorská suita “Hidden Songs” složená z pěti částí, kterou jsem 
napsal pro vlastní klavírní trio a symfonický orchestr. Jde o soubor pěti písní, které na sebe navazují v 
tempovém uspořádání (rychle, pomalu, rychle, pomalu, rychle), a jejichž kompoziční struktura pojímá jak 
prvky hudby soudobé/vážné, tak jazzové/improvizační. Večer završuje “Grace and Gratitude Medley", moje 
orchestrální úprava skladeb z posledního alba Růžičkova syna, v New Yorku žijícího špičkového saxofonisty 
Karla Růžičky ml.” 

— 

TOMÁŠ SÝKORA TRIO & SYMPHONY ORCHESTRA / HOMAGE TO KAREL RŮŽIČKA 

Program: 
1. Karel Růžička / Tomáš Sýkora: Lovebird (arr. T. Sýkora) 
2. Tomáš Sýkora: Hidden Songs Suite 
3. Karel Růžička jr. / Tomáš Sýkora: Grace and Gratitude Medley (arr. T. Sýkora) 

Štěpánka Balcarová – conductor 
Karel Růžička / David Fárek – saxophone  
Tomáš Sýkora – piano 
Tomáš Liška – double bass 
Roman Vícha – drums 

“Karel Růžička was not only one of my most important teachers, but also a great friend and an inspirational 
personality. I dedicated to him a project on the border of jazz and classical music, combining composed 
music and improvisation. The whole program begins with my new orchestration of Růžička’s piece “Lovebird” 
for a jazz quartet and an orchestra, built on the layout of grand jazz forms typical for modern big band 
arrangements. This is followed by my original composition “Hidden Songs Suite”, which I wrote for my jazz 
trio and an orchestra. It is a set of five songs following each other in tempo arrangement (fast, slow, fast, 
slow, fast) and which compositional structure includes both elements - contemporary/classical and jazz/
improvisational music. The evening culminates with the “Grace and Gratitude Medley”, my orchestral 
arrangement, from the last album of Růžička’s son, New York resident and excellent saxophone player Karel 
Růžička Jr. 

www.tomassykora.com 

http://www.tomassykora.com

