
Vincent Herring należy do światowej czołówki alcistów jazzowych. Urodził się w Kentucky, dorastał w 
Kalifornii. Jako dojrzały muzyk przeniósł się w 1983 roku do Nowego Jorku. Od razu trafił do 
największych tuzów jazzu jak Lionel Hampton, David Murray, Horace Silver, Art Blakey. Światową 
sławę zdobył grając w zespole wielkiego trębacza Nata Adderleya (w latach 1987-1993). Lista jego 
współpracowników obejmuje wiele sław światowego jazzu jak m.in.: Dizzy Gillespie, Art Blakey and 
The Jazz Messengers, The Mingus Big Band, Freddie Hubbard, Jack DeJohnette, Larry Coryell, 
Nancy Wilson, Roy Hargrove, Carla Bley, Phil Woods. Od 90-tych lat prowadzi własne zespoły i 
nagrywa głównie pod własnym nazwiskiem. Brzmienie saksofonu Vincenta Herringa krytycy 
porównują do wielkiego Cannonballa Adderleya, co dla saksofonisty altowego jest największym 
wyróżnieniem. Występował niemal na wszystkich ważnych festiwalach i klubach jazzowych na 
świecie, a jego dyskografia liczy ponad 200 płyt !!! 
www.vincentherring.com 

Jeremy Pelt jest jednym z przodujących młodych trębaczy jazzowych. Już na początku swojej kariery 
związał się z Mingus Big Band, co z czasem zaowocowało współpracą z największymi sławami jazzu. 
Znaleźli się wśród nich tacy artyści, jak m.in.: Ravi Coltrane, Frank Foster, Jimmy Heath, John Hicks, 
Charlie Persip, Cedar Walton, Nancy Wilson, The Skatalites.Pelt regularnie występuje u boku takich 
znaczących zespołów, jak Roy Hargrove Big Band, The Village Vanguard Orchestra oraz Duke 
Ellington Big Band. Jest również członkiem zespołów Lewis Nash Septet i The Cannonball Adderley 
Legacy Band z Louisem Hadesem. Jeremy Pelt nagrał 10 albumów pod swoim nazwiskiem i odbył 
światowe trasy koncertowe w towarzyszeniu różnych zespołów, odwiedzając wiele największych 
festiwali jazzowych i sal koncertowych. Nagrania i występy Pelta zdobyły przychylność krytyków, 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jego sylwetka została opisana w Wall Street Journal przez 
legendarnego autora i producenta jazzowego Nata Hentoffa. Downbeat Magazine i Jazz Journalist 
Association wybrały go, pięć razy z rzędu, artystą nr1 w kategorii "Wschodzącą Gwiazdą Trąbki". 

jwww.jeremypelt.net 
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