
Удружење „Душко Гојковић Џез Иницијатива“ и Музичка продукција Радио-

телевизије Србије, поносно предстаљају концертно извођење премијерног, 

новог програма, композиција и аранжмана Теда Џонса, који ће представити: 

СТЈЕПКО ГУТ И БИГ БЕНД РТС 

У понедељак, 16. маја, са почетком у 20 часова, у Великој дворани 

Задужбине Илије М. Коларца. 

Стјепко Гут, наш прослављени интернационално познати џез солиста на 

труби, композитор, бендлидер, музички педагог, поново наступа у Београду, 

са Биг бендом РТС. Овога пута биће представљен програм композиција и 

аранжнмана Тед Џонса, солисте на труби и Биг бенда лидера, који је са џез 

бубњарем Мел Луисом предводио Тед Џонс – Мел Луис Оркестар, основан 

1965. свакако један од најважнијих џез оркестара ХХ века. 

Овај концерт представља наставак успешне сарадњи Музичке продукције 

РТС и Удружења „Душко Гојковић Џез Иницијатива“, који свакако деле 

јединствену културну мисију и преданост највишим уметничким 

вредностима али и високим продукцијским стандардима. Биг Бенд РТС је 

преко 70 година пример уметничког ансамбла који музицира и изводи 

најзахтевније програме, сврставајући себе у породицу најзначајних 

европских биг бендова. 

Удружење „Душко Гојковић Џез Иницијатива“ основано је као непрофитна 

организација са циљем подстицања и очувања истинске џез музике. 

Удружење је издало монографско издање књиге композиција Душка 

Гојковића. Организовало је низ турнеја и концерата како у земљи тако и у 

иностранству. Тренутно креира документарни филм и серију о Душку 

Гојковићу. Удружење увек са посебном пажњом и поносом истиче 

дугогодишњу сарадњу са МП РТС, а нарочитo, један од највећих успеха, 

албум „Latin Haze”, који је за нашу земљу издао ПГП РТС, за свет „ENJA 

RECORDS“, престижни издавач из Минхена. Албум је доживео и своје 

посебно издање у Јапану, а постигао је изванредан успех у Србији, региону, 

Европи, па чак и на Далеком истоку. 

Стјепко Гут је своју каријеру започео као трубач и солиста Биг Бенда РТС. 

Као једини европски музичар, био је члан „Lionel Hamptonn all Stars Big-

Band”, дугогодишњи члан „Clark Terry Big Band”. Сарађивао је са бројним 

другим саставима широм света, као и са бројним џез иконама међу којима 



су поред Хемтона и Терија, Џони Грифин, Џими Хит, Џемс Муди, Кертис 

Фулер, Ед Тигпен, Винтон Марсалис, Рој Харгрув, Мел Луис, Џорџ Кејблс и 

многи други. Са Миливојем Мићом Марковићем предводио је Секстет 

Марковић – Гут, један од састава који је обележио џез сцену тадашње 

Југославије и имао запажене наступе широм света. 

Гостовао је и наступао на престижним светским концертним просторима као 

што су „Apollo Theatre”, „Blue Note Jazz Club” i „The Village Vanguard” у 

Њуjорку, као и на бројним Фестивалима широм целог света. 

Спој Стјепка Гута и Биг бенда РТС води на фантастично џез путовање, 

гарантује оригиналну џез импровизацију, и музицирање на навишем нивоу. 
Свакако чека нас потврда сарадње овог истакнутог уметника са 

емининентним ансамблом из ког је потекао. 

 

 

 
 


