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BLUEGRASSOVÁ ASOCIACE

Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR z.s.?
BA je zapsaný spolek (dříve občanské
sdružení) založené v roce 1995, celou or
ganizaci řídí zvolené předsednictvo,
současným předsedou je Petr Brandejs.
Co je cílem BA?
Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo v ČR
co nejlépe; aby se rozvíjel, byl v kontaktu
se zahraničím a co nejvíce se rozšířil. BA
se také snaží zajistit co největší infor
movanost svých členů.
Jaká je činnost BA?
» BA vydává Bluegrassové listy
» BA spolupořádá nejstarší evropský
bluegrassový festival v Evropě,
Banjo Jamboree
» BA používá databázi členů k
zaslání pozvánek na nejrůznější
bluegrassové akce
» BA pořádá výběrová kola na
festival Banjo Jamboree
» BA vítá další náměty svých členů
» Internetové stránky BA jsou na
adrese http://www.bacr.cz.
Členství v BA
» Členství v BA je na kalendářní rok
s tím, že kdo se stane členem do
30.6., zaplatí plný roční příspěvek
200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
» Pro kapely je možno využít institut
kolektivního členství za 500 Kč,
každý z kapely obdrží průkazku a
bude dostávat vlastní výtisk BL
(všechny výtisky budou zasílány na
adresu kapelníka) a samozřejmě
bude mít i všechny další výhody
vyplývající z členství.
» Dalším typem členství je pořadatelské
členství za 500 Kč, pořadatel dává
členům BA slevu na vstupném (min
10%, alespoň 20 Kč) na jím
pořádaných akcích a uvede BA na
plakátech; sám má zdarma zajištěnu
inzerci svých akcí v BL (1 stránka v
BL / rok / na akci), na webu BAČR v
dalších tiskovinách vydávaných
BAČR.
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»
»

Pro sponzory BA je určen institut
doživotního členství za 5.000 Kč.
Všechny typy členství vyřizuje
sekretář BA, který rovněž dojedná
individuálně podrobnosti týkající
se kolektivního, pořadatelského a
sponzorského členství. Za člena
je rovněž možno přihlásit se na
některých akcích.

Výhody členství
»
slevy ve vybraných obchodech
s hudebninami
»
zdarma Bluegrassové listy
nejméně 4x ročně
»
zařazení do databáze členů –
v případě zájmu možno
emailem zasílat pozvánky
na akce
»
možnost zapůjčení aparatury
»
sleva na vstupném na Banjo
Jamboree a některé další
festivaly a akce
Zájemci o individuální členství mohou
zasílat peníze složenkou na adresu:
BAČR, Hana Hyšplerová, Lipová 336,
psč 50732 Kopidlno nebo převodem
na účet: 108596029/0300.
Zájemce o ostatní typy členství prosíme o
kontaktování Hanky Hyšplerové (kontakt
viz níže), která s nimi domluví podrobnosti.
Můžete si z internetových stránek BA
stáhnout formulář přihlášky (individuální
nebo kolektivní) pro vytištění z Wordu a
zaslání poštou. Přihlášku můžete vyplnit
také pomocí našeho online formuláře.
Případné informace na tel. číslech
členů výboru:
Hana Hyšplerová (evidence členů)
mobil: 739 449 631 (pokud možno
odpoledne mezi 16–18.00 h),
email: hypera.hana@seznam.cz
Petr Brandejs (předseda)
mobil: 777 122 569,
email: brandejs@seznam.cz.
Petr Gärtner (šéfredaktor BL)
mobil: 737 971 477,
email: petrgartner@tiscali.cz
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SLOVO PŘEDSEDY

Slovo předsedy
Podnikání v oblasti štěstí
Milí členové a ostatní čtenáři,
téma dnešního úvodu je inspirováno
rozhovorem kytarového giganta To
mmyho Emanuela, na který jsem na
razil na YouTube. Tommy v něm
popisuje svou práci jako „happiness
business“ a vysvětluje, že hudba má
sílu dávat lidi dohromady a vzbuzovat
emoce a jeho snahou na vystoupeních
(ale třeba i při rozhovorech s novináři)
je, aby lidé odcházeli domů šťastnější.
Vím, že zdaleka ne všichni mí kolego
vé hudebníci to vidí stejně a že se
někdy zaměřují na podružnosti jako je
rytmus, tón, intonace atd.:). Tedy ne,
že by třeba technická stránka věci ne
byla důležitá, ale odpověď na fascinují
cí otázku, proč je hudba na světě a
proč by měla být provozována, je,
alespoň podle mě, ukryta spíš v přístu
pu Tommyho Emanuela (Pokud ho ne
znáte  je virtuózem nejtěžšího
kalibru.).
Snaha dávat lidi dohromady je i dů
vodem, proč skupina lidí kolem Honzy
Macáka zorganizovala před 47 lety
první festival Banjo Jamboree. Mělo se
jednat o skutečné Jamboree – tedy se
tkání banjistů, potažmo hudebníků „na
šeho“ žánru. V tomto duchu se BAČR
snaží pokračovat a umožňovat se
tkávání lidí nejen na Banjo Jamboree,
ale i třeba i na stránkách zpravodaje,
který právě držíte v ruce.
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Nedávno jsem byl na exkurzi na wal
dorfském lyceu v Praze, kde jsme

řediteli položili otázku „Proč u vás tak
tvrdě pracuje na učitelských pozicích
tolik skvělých a výkonných lidí za tak
(zejména na Prahu) nízké platy?“ Jeho
odpověď: „A víte o nějakém jiném za
městnání, které dává smysl?“
Doufám, že podpora Banjo Jamboree,
BAČR a jejích Bluegrassových listů,
podpora kapel, dalších festivalů, dílen
atd. vám dává stejný smysl jako nám.
Pokud čtete tyto řádky na nejstarším
evropském bluegrassovém festivalu,
sluší se poděkovat nejen vám, protože
jste dorazili, ale hlavně všem, kteří se
na jeho chodu podílejí – není to jen
předsednictvo BAČR, ale i řada
dobrovolníků a spolupracovníků, jejichž
finanční odměna je nulová. Jsem rád,
že jim to snad všem dává smysl.
Hezké bluegrassové léto!

Petr Brandejs
Předseda BAČR

BANJO JAMBOREE  PLAKÁT
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BANJO JAMBOREE  PLÁNEK
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BANJO JAMBOREE  PROGRAM

Banjo Jamboree 2019  Program

• V sobotu odpoledne proběhne program pro děti.
• Instrumentální dílny organizuje Ondra Kozák v budově koupaliště.
• V sobotu proběhne i diskuze s PhD. Lee Bidgoodem na téma "Nové proudy v
současném bluegrassu"
• Podrobnosti ke všem těmto akcím najdete na zvláštních plakátcích.
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Kapely na Banjo Jamboree 2019
Celkem dvacet pět kapel včetně hosta z USA, to je program letošního 47.
ročníku hudebního festivalu Banjo Jamboree v Čáslavi. V následujících
řádcích najdete letošní program, který je výsledkem snahy o pestrost, která
by obsáhla všechny myslitelné bluegrassové odnože a směry. Zároveň
každoročně chceme, aby si posluchači vychutnali jak kapely působící na
bluegrassové scéně úctyhodnou řádku let, tak kapely mladšího data zrodu
a přesto vynikající. Nakolik se to povedlo, posoudí návštěvníci sami, letos
opět uslyší všemožná hudební seskupení ze všech zákoutí naší milé,
bluegrassem prolezlé vlasti.
Obtížného úkolu zahájit festival se
ujme kapela SPARE PARTS (česky
Náhradní díly) z Liberce, založená v
roce 1997 Čechokanaďanem Buddy
Westonem. V současné době se skupi
na prezentuje moderním bluegrassem
s občasnými návraty k tradici. Spare
Parts jsou pravidelným účastníkem tra
dičních festivalů po celé republice. V
roce 2014 kapela účinkovala na mezi
národním bluegrassovém festivalu ve
francouzském La Roche sur Foron. Ze
zakládajících členů kapely v současné
sestavě působí kytarista a hlavní zpě
vák David Josefi. Druhý služebně nej
starší
muzikant
je
liberecký

mandolinista a zpěvák Václav Hroch
(Flastr, BG Bazar). Basovou kytaru a
zpěv od roku 2016 zastává dlouholetý,
bývalý člen legendární jablonecké
kapely Modrotisk, Tomáš Drahokou
pil. V roce 2017 z důvodu zdravotních
indispozic
zakladatele
Buddyho
Westona nastupuje na post banjisty
jablonecký multiinstrumentalista, zpě
vák a moderátor Jaroslav Handlíř
(Nudličky, BG Bazar a mnoho dalších).
Nejnovější akvizicí ve Spare Parts je
mladoboleslavský houslista Jan Hu
šek, bývalý člen kapel Fair Play Grass,
Fork Road, Isara a Layla.

Spare Parts
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Album na Banjo Jamboree
Druhým letošním účinkujícím je cho
mutovská skupina ALBUM, jejíž za
čátky sahají do roku 1986. Tehdy od
jirkovské skupiny Knírači odešli dva je
jí nejmladší členové — mandolinista
Petr Gärtner a hráč na dobro Zdeněk
Lucák. Oba pánové k sobě přibrali
Petrova mladšího bratra Marka (ba
sová kytara) s kytaristou Martinem
Chabrem a historicky první sestava Al
bumu byla na světě. Martin časem vy
měnil kytaru za pětistrunné banjo a
postu kytaristy se ujal Dan Ficnar.
Kapela za uplynulých třicet let prošla
mnohými personálními změnami. Sou
časnou sestavu tvoří kapelník Petr
Gärtner (mandolína, zpěv), Marek
Gärtner (baskytara, zpěv), Zoltán
Pasztor (kytara, zpěv), Zdeněk Lucák
(dobro, zpěv) a Pavel Zícha (banjo).
Repertoár kapely tvoří z větší části

skladby převzaté z moderního i tra
dičního amerického bluegrassu, větši
nou zpívané v angličtině. Zbývající
část repertoáru je opatřená českými
texty, které dodává dvorní textařka Ja
na Mesteková. Kapelu Album můžete
pravidelně slyšet v Chomutově a okolí,
například v Jirkovské lezecké aréně či
v hudební hospůdce U Bizona, pří
padně na mnoha country bálech a
bluegrassových festivalech, jako jsou
například Banjo Jamboree v Čáslavi,
Bluegrass Marathon v Borovanech,
Bluegrass na Mlejně a mnoho dalších.
Album také hrál na významných praž
ských hudebních scénách — v legen
dárním klubu CI 5, ve vyhlášené
hudební restauraci U Vodárny či v
multižánrovém klubu Carpe Diem. Za
vítal také do brněnské Staré Pekárny.
Kapela
se
několikrát
zúčastnila
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festivalu European World of Bluegrass
v holandském Voorthuizenu či festivalu
ve francouzkém La Roches sur Foron.
Rovněž hrála na festivalech a klubech
v Německu, Rakousku, Dánsku či
Litvě. Posluchači ji mohli slyšet rovněž
na rádiu Proglas, pražském Country
rádiu nebo na Českém rozhlasu Sever.
Třetí vystupující, kapela KVINTET
z Písku, vznikla v září roku 1993 jako
kapela Grassbreak. Od roku 1994 za
čala skupina vystupovat jako Kvintet
Písek a letos tedy slaví 25 let existen
ce. Za tu dobu vznikla tři CD s čistě
autorskými písničkami, které píše Petr
Novák a Michal Novák. Moře světel
(1999), Znám jeden kraj (2002) a Jedu
tmou (2014). Sestava se v prvních 22
letech v podstatě neměnila, tedy kromě
výměny houslisty. Michala Vejlupka
(hrál 10 let a pak se odstěhoval) vystří

dal Honza Mašek, který působí v kape
le dodnes. V listopadu 2015 dochází k
odchodu mandolinisty a autora většiny
písní Petra Nováka a posléze basisty
Petra Švejcara a do kapely přichází
Tomáš Klepsa a Michal Hanuš. V této
poslední sestavě hraje kapela již čtvr
tým rokem, přičemž dva členové –
Vlastu Vitěk a Michal Novák fungují v
Kvintetu po celých 25 let. Kapela si na
Banjo Jamboree připravila průřez
repertoárem, který předvede současné
sestavě: Michal Novák – banjo, zpěv;
Vlastimil Vitěka – mandolína, zpěv;
Tomáš Klepsa – kytara, zpěv; Jan
Mašek – housle; Michal Hanuš –
kontrabas.
BG CWRKOT slaví letos třicet let exis
tence, v roce 1989 kapelu založili bratři
Petr a Pavel Brandejsovi. Zpočátku
hrál Cwrkot písničky tehdejších hvězd

Kvintet
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BG Cwrkot
české bluegrassové scény, po přícho
du banjisty Milana Leppelta z Police
nad Metují se začaly v repertoáru ob
jevovat skladby kapel ze zámoří, které
se věnovaly tradičnímu bluegrassu a
také skladby vlastní. Skupina má ve
svém repertoáru písničky známé i
dávno zapomenuté, stejně jako vlastní
skladby, především z pera banjisty
Petra Brandejse. O snaze pobavit se
be i publikum svědčí třikrát získaná ce
na diváků na přehlídce evropských
kapel v holandském Voorthuizenu a
stovky festivalových nebo klubových
vystoupení v Čechách, na Moravě i v
zahraničí
(Holandsko,
Švýcarsko,
Belgie, Německo, Norsko, Polsko, Slo
vensko). Za dobu své existence vydala
kapela sedm hudebních nosičů: Live in
Srahov (1996), Thank You, Scruggs &
Flatt (1998), Live in Holland (2000),
The Evening at the Old Rebel Pub
(2004), The Songs We Like (2008),

Hear That Sound (2012), A Better Way
(2017). V současné době hraje Cwrkot
ve složení Pavel „Brandy“ Brandejs
– kontrabas, kapelník; Marek Macák –
mandolína, kytara, zpěv; Mojmír „Ta
ras“ Ševčík – kytara, zpěv; Petr
Brandejs – banjo, kytara, zpěv a Jirka
Králík – housle, zpěv.
NOVÁ SEKCE vznikla v roce 1988 a
kapelník o téhle partičce říká: „Naším
mottem vždycky bylo – Jsme skromní
a nejlepší!, což samozřejmě stále platí
(zapomněl jsem dodat, že jsme i nej
hezčí). Dnes nás ale, po pravdě, na
vystoupení nejvíc potěší, když je dobrá
nálada na pódiu i v hledišti a nějaké
„pretekárske“ ambice už nemáme. Tom
je největší romantik, Špek nejlíp vaří,
Ivan zase dobře sváří a Pavel hraje s
devíti skupinami včetně symfonického
orchestru ČRo, takže by se dal
program BJ postavit pouze na těch
kapelách a jeho byste na Banjo Jam
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Nová Sekce
boree mohli postavit do kouta na pódi
um a podepřít ho koštětem jako stálou
dekoraci.“ Aktuální sestava jsou tedy:
Tomáš Tichý – mandolína, Marek
Dráb (Špek) – kytara, Ivan Preisler –
basyktara a Pavel Zícha (nevlastní
otec Vojty Zíchy) – banjo.
Každý rok se snažíme program Banjo
jamboree osvěžit něčím trochu mimo
bluegrassový žánr. Prvního člena ná
sledujícího dua už jsme mohli na
festivalu slyšet. MATĚJ PTASZEK,
bluesman, foukačkář (Hohner NewCo
mer 2009), spisovatel a dobrodruh,
jenž strávil více než tři roky v Ekvádoru
a Kolumbii, se loni vrátil do Čech. Na
štěstí se vrátil i na pódia, tentokrát ve
dvojici s uznávaným bluesovým kyta
ristou JANEM STEHLÍKEM (St. John
ny Blues), kterého zase znají účastníci
bluegrassové dílny jako znamenitého
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učitele všemožných kytarových stylu.
Banjo Jamboree oba pánové zahrají
Chicagské Blues a představí své nové
CD – Screaming the Blues.

Matěj Ptaszek

hra na banjo Jaroslava Žanty, zvuk
dvojich houslí a precizní vícehlasý
vokál. V roce 1990 získala kapela ce
lostátní Portu v Plzni, koncertovala po
Evropě – Německo, Rakousko, Fran
cie, Švýcarsko. V roce 2006 dostala
pozvání do USA, kde odehrála přes 90
vystoupení v městečku Branson ve
státě Missouri. Modrotisk natočil
celkem šest cédéček a jeho písničky
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Jako předposlední zahraje v pátek ve
čer MODROTISK, opravdoví bluegras
soví veteráni. První zkouška kapely se
uskutečnila v září roku 1983 a od té
doby hrají bez přerušení činnosti do
posud a patří tak mezi nejdéle sloužící
kapely naší bluegrassové scény. Jejich
swingující přístup k bluegrassu dal
vzniknout pojmu „lázeňský bluegrass“,
který charakterizovala nezaměnitelná

Modrotisk
se objevily i na různých projektech ji
ných
vydavatelských
společností.
Hraje písně převzaté i vlastní. V origi
nále, ale v posledních letech stále více
s českými texty, protože písničky jsou
tak pro posluchače více srozumitelné.
Pod texty jsou většinou podepsáni
Dušan Žanta, Ota Turek, Luboš Her
man nebo Karel Schreiber. Autorské

písně, které Modrotisk v současné do
bě hraje, pocházejí z pera Luboše Her
mana. Současná sestava Modrotisku
jsou: Ota Turek – mandolína, zpěv;
Karel Schreiber – fiddle, zpěv; Luboš
Herman – kytara, harmonika, zpěv;
Zbyšek Sadílek – bass, zpěv; Pavel
Zícha – banjo.
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Páteční večer zakončí skupina SUNNY
SIDE, věnující se tradičnímu bluegras
su. Ta vznikla v roce 1997 a koncertuje
na hudebních festivalech, v hudebních
sálech či klubech v České republice a
po celé Evropě. Na mezinárodní scéně
Sunny Side obdrželi několik pres
tižních ocenění. Českému posluchači
nabízí i podstatnou část repertoáru v
češtině
či
písně
legendárních

Greenhorns. Vedle pěveckých a in
strumentálních výkonů jednotlivých
členů je neodmyslitelnou součástí
všech vystoupení humor a divácké
soutěže. Mottem kapely je: „Hrajeme
bluegrass pro lidi”. Sestavu tvoří:
Pavel Handlík – kytara, zpěv; Jan Bí
ba – mandolína, housle, zpěv; Jiří
Bok – banjo, zpěv a Jiří Šubr – basa,
zpěv.

Sunny Side
Sobotní dopolední program zahájí
legendární POUTNÍCI, kteří tentokrát
dostávají více prostoru než obvykle.
Rozhodně si to zaslouží nejen za vyni
kající muzikantské výkony, ale i za
houževnatost, se kterou se bluegrassu
věnují. Letos hrají už svou 49. sezonu
a jen v loňském roce kapela odehrála
úctyhodných 111 koncertů. Za skoro
půl století se v kapele vystřídala řada
muzikantů, z nichž někteří patřili a patří
mezi to nejlepší, co český bluegrass
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mohl a může nabídnout: Robert
Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas
nebo Jan Máca. Současná sestava
hraje ve stejném obsazení už deset
let: Peter Mečiar (banjo, dobro) – 14
let u kapely; Jan Máca (mandolína,
zpěv) – 22 let Poutníkem; Jakub Bílý
(kytara, zpěv) – 10 let odehraných u
Poutníků a kapelníkova maličkost, Jiří
„Karas“ Pola (kontrabas, zpěv) – 39
let služby u tohoto souboru. Kapela vy
dala za dobu svojí činnosti 15 CD ne
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Poutníci
bo LP, poslední nosič produkoval
Supraphon v roce 2017, a sice dvoj
cédéčko s názvem Zlatá éra. V plném
proudu jsou přípravy již šestnáctého
nosiče a zřejmě na podzim začne i je
ho natáčení. Některé novinky, chys
tané na toto CD, ale hlavně poutnické
hity, jako jsou písně Panenka, Pojďme
se napít či Hotel Hillary zazní i na le
tošním Banjo Jamboree.
Kapela ABALONE hraje od roku 2010.
Hudební začátky absolvovala ve
čtyřčlenné sestavě – kytara, dobro,
banjo, kontrabas – a v průběhu času
doplnila
kompletní
zvuk
kapely
mandolína. Kapelou prošla celá řada
muzikantů, až se v roce 2016 sestava
ustálila do současného obsazení: Da

rek Houška (dobro), Pepa Plecitý
(kontrabas), Miloš Andrt (mandolína),
Mattew Whitten (kytara) a Pavel Do
čkal
(banjo).
Kapela
vystupuje
převážně na českých bluegrassových
festivalech a mezi její největší úspěchy
patří například vítězství v soutěžní
části Banjo Jamboree v Čáslavi 2012
nebo hlavní cena poroty v předkole
Porty. V roce 2014 nahrála demo CD
se sedmi skladbami. Repertoár tvoří
převzaté skladby bluegrassových sku
pin z 80. a 90. let (např. Front Range,
Quicksilver), ale i z pozdějšího období
(Blue Highway, Wayne Taylor &
Appaloosa, Dwight McCall…) s dů
razem na vícehlasé vokály a „a
cappella“ gospely.
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Abalone
Bluegrassovou skupinu SAKRAPES z
Brna tvoří již legendární muzikanti s
mnohaletou praxí ve věhlasných
brněnských kapelách tohoto žánru –
Smutňáci, Trapeři, Uhlák, Vědro, Eben,
Classic Newgrass Quartet a Poutníci.
Tyto kapely působily na brněnské
bluegrassové scéně v 70. a 80. letech
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20. století. Kapelu založila pětice zku
šených hráčů v roce 2000 pod názvem
Kaktus a od roku 2004 hraje pod jmé
nem SAKRAPES. Během jejího trvání
kapelou prošlo několik muzikantů, vý
měny se týkaly zejména postů basisty
a banjisty a od roku 2013 hraje SA
KRAPES ve stabilizované sestavě:

Sakrapes

originálů. Tyto skladby kapela nacvičila
v průběhu svého trvání a většina z
nich je zachyceny na dvou nosičích,
které kapela dosud vydala. Skupina
vystupuje v klubových pořadech, na
přehlídkách, festivalech, tanečních zá
bavách a country bálech, na kulturních
a sportovních akcích a rautech, zkrát
ka všude tam, kde je vyžadován styl
country & bluegrass a tím i dobrá nála
da a pohoda. Ty kapela vozí sebou a
šíří dokola. V příštích letech se pánové
chtějí věnovat vlastní tvorbě a okrajově
nastudování méně známých, zapo
menutých amerických tradicionálů, vy
loučeno není vydání těchto písní na
třetím profilovém albu.

Hudební skupinu THE JUMPER
CABLES tvoří zkušení hráči, kteří s ji
nými kapelami procestovali téměř
celou Evropu a část USA. Společně
zde vytváří autorské skladby zpívané v
angličtině s neotřelými harmoniemi a
pevnou rytmikou, stejně tak i několik
coverů známých hitů. To vše na bázi

původní americké akustické lidové
hudby. Jmenovitě to jsou Michal
Wawrzyczek, Tomáš Juřena, Lukáš
Rytíř a Michal Kunc. Pro rok 2019 si
tito pánové usmysleli, že nahrají kratší
EP tvořené z, jak je jim přirozené,
vlastních písní – nicméně zpívané
pouze v českém jazyce.
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Pavel Petržela – mandolína, zpěv; Jiří
Skryja – kytara, zpěv; Vlastimil
Smutný – dobro, zpěv; Václav Vacek
–
banjo;
Vítězslav
Zeman
–
kontrabas. Sakrapes nabídne tradiční
bluegrassovou muziku, která vychází z
původní hudby evropských přistě
hovalců do USA. Zvuk je dán
akustickými nástroji a čistým příjemně
zbarveným vokálem. Muzikanti kapely
vám předvedou brilantní instrumentální
brejky, kompaktní doprovod s pa
třičným drivem a pestrý vokální projev
3 zpěváků v kapele. Osou repertoáru
kapely jsou vybrané melodické písně
jmenovaných kapel, písně v podobě
„cover verzí“s vlastními texty, které
vesměs vznikly překladem z tradičních

The Jumper Cables
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Počátky kapely NEW RIVER TRAIN
sahají až do osmdesátých let minulého
století. Pět kluků z Olomouce a
Šumperka bylo natolik okouzleno na
hrávkami amerického bluegrassu, že
se začali učit hrát na nástroje a brzo
založili kapelu. Dva z nich se později
přestěhovali do Rakouska a kapela se
po pádu železné opony obnovila,
ostatní členové do Rakouska dojížděli.
Momentální sestava má dva zakládají
cí členy: Mojmir „Taras“ Ševčík –
banjo a Ivan „Klod“ Drážný – kytara,
stávající složení doplňují Milda Toman
– mandolína, Aleš Weselý –
kontrabas a Miroslav Novotný –
housle. Od roku 1993 vystupuje New
River Train pravidelně a odehrál ne
spočet festivalových a klubových vy

stoupení
v
Rakousku,
Česku,
Slovensku,
Německu,
Holandsku,
Dánsku, Francii a Švýcarsku. K ne
zapomenutelným patří společné kon
certy s umělci jako Tony Trischka,
Radim Zenkl nebo Blue Highway.
Dalším významným úspěchem byla
opakovaná vystoupení na největších
evropských bluegrassových festivalech
EWOB a La Roche, kapela je zastou
pena na několika samplerech z obou
festivalů. V průběhu let se několikrát
změnila sestava kapely, bývalými čle
ny jsou například: Jiří Vopava, Milan
„Mlhoš“ Kalců, Gustav Vichta, Tomáš
Pugner, Michal Hromčík, Tomáš Kubín,
Filip Hromčík a Vojta Nosek. V průbě
hu let vznikla dvě CD, Together Again
(1998) a Let It Roll (2008).

New River Train
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Brzdaři
BRZDAŘI jsou skupinou, která v čes
kých poměrech patří mezi služebně
nejstarší, za období svého vzniku
označují podzim roku 1972, tudíž jedi
ným pamětníkem, který éru počátků
pamatuje, je kapelník Zdeněk Lebeda.
Stejně, jako se v průběhu let měnily
tváře, měnil se i styl, který Brzdaři hráli.
Od počátků, jež by asi bylo nejlépe za
řadit někam do oblasti folkové a tramp
ské písně, se postupně propracovali
přes období zaměřené spíš na
moderní country až k dnešnímu
bluegrassovému projevu, založenému
především na propracovaných voká
lech, které jsou momentálně asi nejsi
lnější „zbraní“ Brzdařů na různých
festivalech a soutěžních kláních, jichž
se více či méně pravidelně zúčastňují
či zúčastňovali. Jen namátkou z domá
cích
Banjo
Jamboree
Čáslav,
Bluegrass
Marathon
Borovany,
Bluegrass Advent Kralupy, Jamboree

Strakonice, Hašmar Country Lovosice,
Bluegrass party Mlékojedy, DoModra
Praha, Country Malá Lečice, Olšinská
struna, Pamětnický šutr Chlumec nebo
Malinkej Trutnov; ze zahraničních
festival EWOB (EBV) v Holandsku ne
bo LaRoche ve Francii. V režii
kapelníka a za spolupráce skupiny se
také každoročně koná folk & country
festival Kutnohorská kocábka, jehož
historie sahá až do roku 1984. Reper
toár tvoří převzaté písně, zpívané
částečně v anglickém originále, ale
zejména s českými texty Petra Žižky i
dalších renomovaných textařů naší
bluegrassové scény. Brzdaři mají na
kontě sedm CD, z nich poslední (Rej
vzpomínek) vyšlo v roce 2015. V le
tošním roce vydávají již své osmé, ten
tokrát výjimečně ryze anglické, pod
názvem We Walk The Line. Sou
časnou sestavu skupiny, která je od
roku 2006 stabilní, tvoří kapelník
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Zdeněk Lebeda (kytara, housle,
zpěv), Jirka Lebeda (banjo, kytara,
zpěv), Tomáš Ludvíček (mandolína,
kytara, zpěv), Petr Žižka (dobro, zpěv)
a Pepa Voda (baskytara, zpěv a prů
vodní slovo).
Následující kapela BARBECUE vznik
la v roce 2002 v srdci Evropy, v České
Republice. Velkou část repertoáru ve
dle tradičního a moderního bluegrassu

tvoří vlastní autorské skladby. Vystou
pení skupiny Barbecue jsou nabita po
zitivní energií a humorem. Jak sami
interpreti říkají: „Na podiu se bavíme a
to baví i naše diváky.“ V roce 2018 vy
dala skupina své druhé CD s názvem
MEDIUM RARE. Sestavu tvoří: Pavel
Handlík – kytara, zpěv; Jiří Šubr –
basa, zpěv; Roman Zajíček – dobro,
zpěv; Alexey Chudinov – banjo, zpěv;
Eda Krištůfek – mandolína.

Barbecue
Skoro místní je WYRTON, bluegras
sová
skupina
z
Ronova
nad
Doubravou, která se na naší scéně po
hybuje již od roku 1991. V dnešní době
není lokalizace kapely přímo v Ronově,
ale páteř skupiny v podobě bratří Bar
táků odtud pochází, a v doplnění o
další muzikanty z Kolína, Řitky a Rych
nova nad Kněžnou to dává současnou
sestavu hrající bluegrass s důrazem na
vokály a české texty. Skupina má za
sebou mnoho hraní i řadu úspěchů: 3.
místo na evropském bluegrassovém
festivalu EWOB in France 2008 v
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konkurenci 30 kapel z celé Evropy (6.
místo na EWOB in France 2007); 2.
místo v soutěži Talent Country radia za
rok 2012; 1. místo na předkole Banjo
Jamboree 2005 ve Sloupnici (celkové
3. místo a 2. místo v diváckém hla
sování na festivalu Banjo Jamboree
2005); dvojnásobná účast na celostát
ním finále Porty Plzeň 1999 a 2000; 1.
místo na festivalu Bluegrass Vodranty
2001. V dnešní době se kapela ob
jevuje pravidelně na festivalech i v klu
bech po celé republice (Banjo
Jamboree Čáslav, Jamboree Strakoni

Slovenský host letošního ročníku Ban
jo Jamboree, skupina TIEŇ vznikla v
Trenčíně v roce 1991. Na jejím vzniku
mají hlavní podíl bývalí členové tren
čínské country skupiny Strašiaci, Eu
gen Fisla a Stano Valach. V začátcích
se ve skupině vystřídali mnozí trenčín
ští bluegrassoví muzikanti a od roku
1992 hrála v složení: Eugen Fisla,
Stano Valach, Ondro Babuljak, Stano
Vavrek. V roce 2007 se po odchodu
Ondry přidal na hostování Pavol Daňo,
který v ní krátce hrál i v začátcích své
hudební kariéry v devadesátých le

tech. Po poslední změně v roce 2012
hraje skupina v současném složení:
Eugen Fisla (kytara, zpěv), Stano
Valach (banjo, zpěv), Pavol Daňo
(mandolína, zpěv) a Milan Nagy
(kontrabas, zpěv). TIEŇ se od začátku
snažil zpívat slovenské texty, a to pod
vlivem skupiny Krok. V repertoáru jsou
skladby známé z provedení vynikají
cích tradičních i moderních skupin, na
příklad Stanley Brothers, Flatt &
Scruggs, Country Gentlemen nebo
Quicksilver. Slovenské texty jsou z pe
ra Jara Nečesaného (z kapely Krok) a
vlastní texty Stana a Paľa. TIEŇ za do
bu své dlouhé existence účinkoval na
mnoha koncertech, připomenou lze
Dobrofest a Country session v Trnavě,
Strunobranie, Svojanov nebo BG
Džem. Kromě toho je pravidelným
účastníkem nejstaršího slovenského
bluegrassového festivalu Bluegrass
Večer Fest v Hornej Porube a
spolupořadatelem menší – zimní – va
rianty tohoto festivalu s názvem Win
tergrass. V roce 2019 by mělo spatřit
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ce, Kolínský ostrov, Kutnohorská ko
cábka, atd.). Wyrton byl k slyšení i v
zahraničí na Dobrofestu Trnava (Slo
vensko), festivalu La Roche Bluegrass
Festival (Francie) i na evropském
bluegrassovém festivalu EWOB ve Vo
orthuizenu
(Nizozemí).
Současné
složení kapely je: Jakub Barták –
kytara, zpěv; Filip Barták – banjo,
zpěv; Jan Roth – mandolína, zpěv;
David Šefl – housle, zpěv; Václav
Mašek – baskytara, zpěv.

Wyrton
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světlo světa i první CD. A protože ma
teriálu se za ta léta nasbíralo dost, v
případě úspěchu by nahrávání dalšího
nemuselo trvat až tak dlouho, protože
by se toho už někteří členové nemuseli
dožít.
V roce 1997 vznikl pravidelný účastník
Banjo
Jamboree,
kapela
BLACKJACK. Sestava skupiny zů
stává celou dobu nezměněná, pouze
v roce 1999 došlo ke změně na postu
banjisty, Martina Kratochvíla vystřídal
Martin Kubec. Od výměny obou Marti
nů je Blackjack dodnes pořád stejná
parta, mnoho let příležitostně doplňuje
harmonii a rytmus Blackjacku vynikající
Ondra
Kozák
svým
houslovým
smykem. Léta dřiny, potu a slz při
pravidelném zkoušení vynesla hochům
možnost zavítat s jejich muzikou na

festivaly nejen v České, Slovenské,
Maďarské, Německé a Irské Republi
ce, ale i v království Nizozemském,
Dánském a Spojeném. Ve Francii do
sáhli dosavadního vrcholu, vítězství
v prestižní mezinárodní soutěži kapel
na La Roche Bluegrass Festival. Po
sluchači mají šanci Blackjack slyšet na
čtyřech CD a kompilacích z několika
festivalů. I přes všechny životní udá
losti, které spolu za ty roky společně
prožili, mají pánové z muziky stále
neutuchající radost, kterou se snaží
předat jejich bluegrassem na pomezí
tradičního a moderního stylu. Jsou to:
Ondra Plucha – kytara, zpěv; Sláva
Podhráský – mandolína, zpěv; Ríša
Podhráský – basa, zpěv; Martin Ku
bec – banjo, zpěv; Ondra Kozák (jako
host) – housle.

Black Jack
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Tieň (Slovensko)
Zatímco u předcházející kapely Ondra
jenom hostuje, v dalších seskupeních
už je domácí. Dvojici O. KOZÁK & R.
SCHUT asi není třeba nijak zvlášť
představovat, známe je z mnoha
projektů. Ondra s Ralphem spolu vy
stupovali několik let v rámci bluegras
sové kapely Gruns 'n Roses, ale jako
duo se spolu příležitostně objevují na
větších i menších scénách (např. Jam
boree – Strakonice, Mistři akustické
kytary – Praha) od roku 2008, kdy
spolu vydali první díl kytarové DVD
učebnice pro začátečníky. V roce 2016
vyšlo její pokračování a při té příleži
tosti se rozhodli fanouškům představit
nový repertoár, který obsahuje jak au
torské věci, tak více či méně známé
převzaté skladby, které si během let
aktivního muzicírování oba oblíbili. Vý
běr z nich natočili v roce 2018 na des
ku Bits 'n Pieces. Na živém vystoupení

uslyšíte dvojhlasy, kytaru, mandolínu,
trochu bluegrassu, country a folku, uvi
díte zamyšleného Ondru a excitované
ho Ralpha a rozhodně se budete
dobře bavit.
NEW ALIQUOT je skupina, která se
zaměřuje na new acoustic, bluegrass a
folkovou hudbu. Vznikla v roce 2016,
když Pavel Duda (kontrabas, zpěv)
doplnil trio: Vítek Hanulík (mandolína,
zpěv), Karel Začal (dobro) a Ondra
Kozák (kytara, zpěv), které dříve vy
stupovalo pod názvem High ReVoltage
a ve skupině Křeni. Členové kapely
získali bezpočet zkušeností s mnoha
oceňovanými bluegrassovými kapela
mi a hudebními profesionály. V Jesení
kách kapela organizuje každoročně
hudební dílnu Zlatohorská hudební ho
rečka. V roce 2019 vyšla jejich debu
tová deska "It Takes Time".

23

KAPELY NA BANJO JAMBOREE
New Aliquot
FÁMY, to je hudebně zábavné usku
pení hrající pod taktovkou hudebního
skladatele, mandolinisty a všeuměla
Petra Kůse. Fámy mají na kontě šest
studiových nahrávek a to, co je na
kapele nejzajímavější, jsou bezesporu
krásné a melodické české bluegras
sové písničky, které skládá kapelník
Petr Kůs. Jeho skladby mají v reper
toáru snad všechny české country a
bluegrassové skupiny a můžeme je
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slýchat od táboráků přes pódia až po
rozhlasové vyslání. Skupiny Poutníci
Praha a zejména Blanket, ve kterých
Petr léta působil, patřily mezi absolutní
špičku žánru v osmdesátých letech a
přivedly k bluegrassu nejednoho
pickera. Stávající sestava Fám je: Petr
Kůs – mandolína, zpěv; Petr Máslo –
banjo, zpěv; Dušan Paťava – kytara,
zpěv; Martin Hanuš – kontrabas,
zpěv; Pepa Kučera – dobro.

Fámy

kapela roku 2012 na Evropském
festivale EWOB v Holandsku. Dvakrát
získala cenu objev roku v celostátní
soutěži na festivale Banjo Jamboree.
V červenci roku 2013 si kapela zahrála
na jednom z největších amerických
festivalů ROMP. V prosinci téhož roku
vydává své první CD. Současná se
stava hraje v tomto složení: Tomáš
Lasek – kontrabas, zpěv; Patrik Klčo
– banjo; David Štuller – dobro; Jan
Hašek – kytara, zpěv; Martin Žuška –
mandolína.
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Následující
skupina
GOODWILL
vznikla v roce 2004. Od počátku se
kapela
zaměřila
na
akustický
bluegrass. Původně kapela pocházela
čistě z Moravskoslezského kraje, poz
ději se rozšířila na celou Moravu a na
konec i na celou ČR. Repertoár tvoří
většinou převzaté písně z moderního
bluegrassu v anglickém jazyce. Kape
la vystupuje v klubech, na festivalech
a to nejen na bluegrassových, ale i fol
kových jak u nás, tak i v zahraničí.
Jedním z největších úspěchů je zís
kání ocenění nejlepší bluegrassová

Goodwill
MONOGRAM je pražská bluegrassová
skupina, pohybující se na pomezí
žánrů akustické hudby. V letech 2008 a
2014 získala cenu Evropská bluegras
sová skupina, v Čechách byla něko
likrát
oceněná
jako
nejlepší
instrumentální skupina. Monogram za
dobu svého trvání pravidelně vystupuje
na předních festivalech v České repub

lice a několikrát také na prestižním
festivalu IBMA v Nashvillu v USA. Sku
pina právě dokončuje své aktuální CD
a hraje ve složení: Jindřich Vinkler –
kytara, zpěv; Jaromír Jahoda – banjo,
zpěv; Zdeněk Jahoda – mandolina,
zpěv; Jan Kouba – dobro, zpěv; Pavel
Lžičař – kontrabas.

25

KAPELY NA BANJO JAMBOREE
Monogram
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GRUNS´N ROSES, jedna ze špiček
nejen české, ale i evropské bluegras
sové scény. Diváky nepochybně za
ujmou přesné trojhlasy, fascinující sóla
jednotlivých hráčů a solidní rytmus, to
vše doplněné značnou dávkou humo
ru. Publikum si mohlo jejich vystoupení
vychutnat na scénách u nás i v za
hraničí, na mnoha místech také získali
ocenění. Kapela takto představuje
jednotlivé členy na svých stránkách:
Ralph Schut (banjo, kytara, zpěv) –
původem z Holandska se v deva
tenácti letech se přistěhoval do Čech.
Hlavním důvodem této změny (včetně
výborného zvládnutí českého jazyka)
byla vysoká muzikantská úroveň a ši
roká základna bluegrassových kapel v
Česku. Od této chvíle jste ho mohli vi
dět a slyšet např. s kapelami Petr Kůs
a Fámy, Roll’s Boys a Blueland, kde si
doslova užíval každou odehranou mi
nutu. Ralph vyrostl na bluegrassu a

country (u country preferuje zejména
padesátá až sedmdesátá léta). Během
vystoupení s Gruns 'n Roses se snaží
spojit duši country hudby s elánem
bluegrassu osmdesátých a devadesá
tých let. Kromě toho, že je skvělým
banjistou, je také vášnivým kytaristou
a hráčem na mandolínu. Ralph hraje
na banjo značkyJanish. Martin Burza
(housle & zpěv) – talentovaného slo
venského houslistu jsme objevili v jeho
pouhých šestnácti letech. Už tehdy vy
padal jako anděl, ale hrál na housle ja
ko ďábel. Ihned bylo jasné, že musíme
hrát spolu, a Martin se tak brzy stal za
kládajícím členem Gruns 'n Roses.
Ještě před dostudováním gymnázia
absolvoval s Gruns 'n Roses několik
turné po Evropě. Martin studoval od
svých šesti let klasickou hru na housle,
a již od třinácti vystupoval s několika
bluegrassovými kapelami. Zajímá se o
různé hudební žánry, k jeho oblíbeným

slečny
Lucinky.
Tomáš
Kubín
(kontrabas) – Gruns 'n Roses si
nemohli přát lepšího basistu! Kromě
toho, že je spolehlivý kamarád a
vášnivý kapelní řidič má i dobrý tón a
timing při hře na basu. Před tím, než
se v roce 2006 přidal k Gruns 'n
Roses, působil několik let v rakousko
české kapele New River Train. Kromě
bluegrassu má (tak jako většina
kontrabasistů) rád i klasický rock'n roll
a swing. Tomáš žije střídavě v malé
vesničce v Českém Ráji a na Vysoči
ně, kde se narodil. Je to šťastně žena
tý otec dvou malých chlapců. Tomáš
Dvořák (kytara a zpěv) – nastoupil do
kapely v září 2017, kdy se po krátké
pauze vrací k aktivnímu vystupování.
V letech 1997  2013 byl mandolinis
tou kapely Reliéf a předtím hrál na
kytaru se skupinou Fifty Fingers.

KAPELY NA BANJO JAMBOREE

kapelám patří například The Punch
Brothers, Coldplay a Jamie Cullum.
Martinovi oblíbenci jsou též muzikanti
Bobby Hicks, Mark O'Connor, Aubrey
Haynie a v neposlední řadě i Chris
Thile. Milan Marek (mandolína, zpěv)
– na pódiu možná působí plachým
dojmem, nicméně ve skutečnosti je
Milan kapelním bavičem. Když zrovna
nehraje na svého Gibsona F–5, tak s
největší pravděpodobností zkouší v
kuchyni některý z jeho exotických re
ceptů, nebo chytá někde v okolí Prahy
ryby (nejlépe prý podle Milanova
tvrzení berou pod vyšehradskou ská
lou). S Gruns 'n Roses začal hrát v
listopadu 2007. Jistě ho ale znáte i z
minulosti jako člena populárních kapel
Vabank Unit a Fragment, se kterým byl
i pětkrát na turné po USA. Milan je též
spokojený ženáč a hrdý otec malé

GRUNS ´N ROSES
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Monroe Crossing (USA)
Zakončením a pomyslnou třešničkou
na dortu letošního ročníku Banjo Jam
boree je koncert americké kapely
MONROE CROSSING. Podrobnosti o
skupině najdete v samostatném článku
v tomto čísle BL. Přejeme všem pří
jemný poslech a doufáme, že si každý
na festivalu najde tu svou kapelu a

svůj šálek bluegrassového čaje.
Vzhledem k rozsahu festivalu se
samozřejmě na mnohé znamenité
kapely nedostalo, takže se budeme
společně těšit, že si je poslechneme
třebas napřesrok.
Z materiálů (ne)dodaných kapelami se
stavil a upravil Pavel Brandejs.

Program Bluegrass Theatre v Metylovicích najdete na
http://www.ptacoroko.cz/cz/bluegrasstheatremetylovice
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Dudley Connell – bluegrassman a
jeho kytary
Rozhovor vedla Katy Daley, dlouholetá členka bluegrassové a country roz
hlasové scény ve ve stanicích WAMU's Bluegrass Country and WMZQFM.
Držitelka ceny DC bluegrassové unie 2017 – Washington Monument Award
a jmenována IBMA Broadcaster roku 2009 a 2011. Nyní již odešla z vysílání
avšak ne z bluegrassové hudby.

Dudley Connell je kytarista nejzná
mější ze svého účinkování se dvě
ma
významnými
kapelami
ve Washingtonu, D. C.,  The John
son Mountain Boys a The Seldom
Scene. V nedávném rozhovoru sdí
lel tento příběh o nástrojích, na kte
ré s těmito kapelami hrál.
Dudley Connel (DC): Jednou jsem
viděl inzerát na prodej kytary ve
Washington Post. Byla to Martin D
35. To bylo někdy v polovině 70.
let. Učil jsem se hrát na kytaru na
poměrně levné japonské kopii Mar
tina. Ale chtěl jsem Martina, třeba i
špatného. V té době jsem neznal
rozdíl mezi D28 a D35.
Katty Daley (KD): Jaký je rozdíl?
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DC: Rozdíl je v tom, že D35 má
třídílnou zadní desku a D28 ji má
dvoudílnou. Viděl jsem inzerát
na tuhle kytaru ve Washington
Post. Prodávající byl v Germantow
nu v Marylandu a my jsme tam s
přítelem nahoru zajeli. Ukázalo se,
že prodávajícím je katolický kněz.
Když jsem se ho zeptal, proč ji pro
dává, řekl mi, že na ni hraje jen v
neděli na mši. A je v rozpacích,

když žádá lidi ve sboru o peníze a
sám tam sedí a hraje na drahou
kytaru. Rozhodl se jí zbavit a kou
pit něco levnějšího, aby se cítil pří
jemněji se svým sborem. Tak jsem
si koupil jeho kytaru.
KD: Co jsi za to zaplatil, vzpomí
náš?
DC: 550 USD.
KD: Nevím nic o kytarách, takže
nevím, jestli to byla dobrá cena.
DC: Myslím, že to byla odpovídající
cena za pěknou kytaru. To byla
první dobrá kytara, kterou jsem kdy
vlastnil. Hrál jsem na ni na první
nahrávce JMB (Johnson Mountain
Boys). To byly velmi rané časy
s JMB.
Hrávali jsme hodně na New
Englandu, protože jsme nahrávali
pro Rounder Records. A Katy, věř
mi, že jsme se snažili prosadit.
Hráli jsme za každou cenu téměř
kdekoli. Jedním z koncertů, které
jsme hráli, byla benefice pro Roun
der Records v Amherstu, na vy
soké škole UMASS.

V jednom čísle s námi hrála Hazel
Dickensová. Byli tam i Skyline s To
nym Trischkou a další řada jiných.
Myslím, že David (McLauglin) a Ed
die (Sttubs) šli do sálu. Byl tam
opravdu velký kravál. Bylo to
ve studentském městečku, které
bylo volně přístupné i ostatním li
dem. Pro mě neznámé bylo sku
tečné rivalství a napětí mezi
měšťany, lidmi, kteří tam skutečně
žili, a vysokoškoláky, o nichž si
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Dudley Connel s kytarou Martin D35, před její destrukcí

všichni z města mysleli, že jsou bo
hatí.
S Richardem (Underwoodem) jsme
ladili na štěrkovém parkovišti, když
tam zastavil jeep. Čtyři kluci vystou
pili, šli k nám a zeptali se: „Který z
vás nám ukázal ten prostředníček?“
No, z nás nikdo. Ani jsme si jich ne
všimli. Jeden z kluků se otočil a ře
kl: „Je mi líto, že tomu nemůžu
věřit.“ A otočil se na mě. Šel po
mně pěstí, bránil jsem se a jeho
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úder zasáhl kytaru mezi kobylkou a
koncovým kolíkem. Celá kytara se
zbortila. Od samého vrcholu, kde
se připojuje krk až k samému konci
kytary, to prostě spadlo. Když se to
stalo, vzali ještě Richardovo banjo.
Nevzpomínám si, jestli bylo v kufru
nebo ne. Odhodili ho přes jeep.
Skočili do jeepu a vypálili pryč. Po
dařilo se nám zapamatovat číslo
registrační značky a zavolali jsme
policii.
Ten večer jsme nevystoupili. Šli
jsme na policii a vyplňovali ty jejich
formuláře. Zažalovali jsme toho klu
ka, který to udělal. Jeho táta ale
měl zřejmě dlouhé prsty, a tak mi
nakonec koupili jen nový kufr
na kytaru. Tu jsem nikdy neopravil,
stále se ještě někde povaluje.
KD: A co bylo s Richardovým
banjem?
DC: Mělo rozbitou hlavu, ale banju
se nic jiného nestalo, bylo v
pořádku. Byl to první den našeho
turné. Někdo z místního obchodu
s hudebními nástroji se nade mnou
slitoval a půjčil mi Martin D28, na
kterou jsem hrál celou tuhle tour. A
po jeho skončení jsem ji vrátil, když
jsme se tudy vraceli domů.
KD: A jak jsi pak vyřešil kytaru?
Měl jsi už nový obal…
DC: Chris Warner, který byl vynika
jícím hráčem na banjo a který
dlouho hrával s Jimmym Martinem,
měl v Yorku nebo v Hannoveru v
Pensylvánii hudební obchod, který
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se jmenoval Warner's String
Works. Šel jsem k němu a řekl:
„Potřebuji kytaru. Stalo se to a to, a
hledám novou kytaru.“ Na stěně vi
sela Martin D28 z 72. nebo 74.
roku. Koupil jsem ji a několik let
jsem na ni hrál, dokud jsem v roce
1983 neobjevil svůj starý Herring

Martin D35 Dudleyho Connella po
střetu s rowdies na UMASS v
Amherstu
bone, na který hraji dosud. Stále
mám i tu kytaru, kterou jsem koupil
od Chrise.
A jak jsem skončil u svého Herring
bona? To je tím, že jsem viděl
všechny ty fotky Cartera Stanleyho,
Lestera Flatta a Jimmyho Martina a
všichni tito pánové měli Herringbo
ne. Já jsem nevěděl, co to je, ale
musel jsem to mít, když jsem se
chystal
stát
profesionálním

KD: Co znamená Herringbone?
DC: Je to lemování kolem přední
desky. Pokud se díváte na kytaru,
spojuje smrkovou desku a pali
sandrové luby, je to něco, co se na
zývá vazba. Je to výbava v designu
Herringbone.
KD: Promiň, pokračuj s příbě
hem, jak sis ji koupil.
DC: Žijeme v malé komunitě, a tak
jsem rozhlásil, že hledám starou
kytaru. Byli jsme na bluegrassovém
festivalu v Burlingtonu, v Severní
Karolíně. Pár lidí za mnou přišlo se
třemi kytarami. Chystali jsme se
další den do New Yorku na folkový
festival a pak jsme se za pár týdnů
vraceli zpět přes Burlington. Ten
chlápek řekl: „Vem si tu kytaru s se
bou a uvidíš, jestli se ti bude líbit.“

Byl to chytrý tah z jeho strany
a z mojí taky. Hrál jsem na ni celou
noc a vzal si ji sebou do New Yorku.
Nedovedl jsem si představit, jak ji
zaplatím. Požadoval 4 000 dolarů,
což bylo o 3 500 více, než jsem
měl. Byl to rok 1983.
KD: To bylo tenkrát, když jsi na
cestách s JMB jedl boloňské fa
zole z ledničky.
DC: (směje se) Jo tak nějak. Půjčil
jsem si 1 000 od táty a myslím, že
jsem si půjčil taky nějakou tisícovku
v místní bance. Byla to velmi malá
místní banka. Oni mě tam znali, vě
děli, co jsem zač a tak mi půjčili.
Hraji na ten nástroj dodnes.
Článek z magazínu BluegrassToday,
volně přeložil Aleš Weselý, Pražce
Luka nad Jihlavou
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bluegrassovým muzikantem.
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Monroe Crossing na Banjo
Jamboree 2019
Ozdobou letošního, 47. ročníku festivalu, jsou Monroe Crossing, kapela ze
státu Minnesota, který dal hudebnímu světu mimo jiné Boba Dylana, Prince
nebo jazzovou zpěvačku Judy Garland. Z tohoto, mimo Aljašku nej
severnějšího státu USA, pocházejí také bratři Cohenové, v jejichž filmařské
dílně vznikl dnes už legendární film „Bratříčku, kde jsi?“, který přepsal dě
jiny bluegrassové hudby v USA. A bluegrassu se naši letošní hosté věnují
profesionálně.
Jméno kapely je poctou otci bluegras
su, Monroe Crossing hrají směs kla
sických bluegrassových hitů, gospelů a
vlastního materiálu. Ročně odehrají ja
ko profesionálové kolem 150 koncertů
a bavili už diváky nejen ve Spojených
státech, ale i v Kanadě a Evropě. V ro
ce 2016 vystupovali jako vůbec první
hudebníci ze státu Minnesota také v
Jižní Koreji. Dvakrát byli vybráni na
prestižní přehlídku bluegrassových
kapel pořádanou IBMA (Mezinárodní
bluegrassová asociace) a dvakrát také
vystoupili ve věhlasné newyorské
Carnegie Hall. Kromě vystoupení na
festivalech, v klubech a na koncertech
také pravidelně hrají na oblíbených
zimních plavbách zámořskými loděmi
po Karibiku (zkušenosti s tímto způso
bem muzikantské obživy popsal v BL
banjista Petr Vošta). Nabízí rovněž
pořady
o
bluegrassu,
učí
na
workshopech a lze si je pozvat třeba
na svatbu. Obdivuhodný rozsah jejich
aktivit tak přivádí k bluegrassu nové
fanoušky. Kapela se skládá z pěti vel
mi odlišných osobností s rozdílným hu
debním zázemím a historií.
Jejich kombinace dává Monroe Cros
sing nezaměnitelný zvuk a výraz.

V kapele hrají a zpívají:
David Robinson (banjo) přišel do sku
piny v roce 2012 ve věku pouhých
osmnáct let. Vyrůstal v hudební rodině
a zájem o lidovou hudbu měl už od
dětství. Inspirován hudebníkem a
folkloristou Davidem Holtem, naučil se
hrát na řadu nástrojů, včetně harmo
niky, mandolíny a kytary. K bluegrassu
ho přivedla místní kapela Bent Grass a
poslech Earla Scruggse na The
Complete Mercury Recordings of Flatt
& Scruggs, antologii 28 skladeb, které
Flatt & Scruggs natočili pro Mercury
Records v letech 1948–50. Když bylo
Davidovi čtrnáct let, vzal do ruky banjo
a už ho neodložil. První hudební zku
šenosti získával s rodinnou kapelou
Yellow House Road, která v květnu
2011 vydala CD s názvem Before She
Goes, obsahující výhradně vlastní
tvorbu včetně dvou kousků od Davida.
Kromě tohoto uskupení David často
vystupoval a nahrával s kapelami Bent
Grass, The Goodtime Specials a s li
dovým zpěvákem a vypravěčem Skip
Jonesem. Hraje na banjo vyráběné fir
mou Nechville banjos sídlící v Minne
sotě.

Derek Johnson (kytara a zpěv) na
stoupil ke kapele začátkem roku 2011.
Vyrůstal uprostřed prérie ve městě Mo
orhead v Minnesotě a v roce 1993 se
přestěhoval do Minneapolisu. Léta vy
stupoval v řadě rock´n´rollových kapel.
Na přelomu století objevil bluegras
sovou hudbu a už pro něj nebylo ná
vratu. Několik let pracoval na zpěvu a
kytarovém doprovodu v kapele The
Boot Draggers před tím, než v roce
2006 založil kapelu High 48s
Bluegrass Band. Kapela čtyřikrát na
hrávala ve studiu, vystupovala po celé
zemi a vyhrála soutěž kapel v roce
2008 v Lyonu v Coloradu. Derek je
nejen skvělý zpěvák a kytarista, ale ta
ké vynikající skladatel, jeho písně za
zní samozřejmě i na Banjo Jamboree.
Lisa Fuglie (housle, mandolína, kytara
a zpěv), jediná dáma v kapele, pochází
z Nigérie a na mandolínu se učila pod
le starých 78rpm nahrávek Billa

Monroea.
Hraje
znamenitě
na
všemožné strunné nástroje a výborně
zpívá. Vystupuje i sóĺově a je také
plodnou písničkářkou, žádanou studi
ovou hráčkou a pedagožkou. Získala
ocenění zpěvačka roku od Minnesota
Bluegrass & OldTime Music Associ
ation. Na housle hraje Lisa s drivem a
intenzitou, typickou pro bluegrass, ale
pozorný posluchač uslyší v její hudbě
mix prvků a zkušeností z celého světa.
Mark Anderson (kontrabas, zpěv) se
k bluegrassu dostal po dvaceti letech
hraní na bicí a basovou kytaru v nej
různějších „alternativních“ kapelách.
V roce 1995 mu přátelé navrhli, aby
zkusil kontrabas a své nadšení pro „al
ternativu“ aby uplatnil v bluegrassu.
Markovi rychle došlo, že objevil svůj
hudební domov a nastoupil ke kapele
Art & Sandi's Pretty Good Band, kterou
později vystřídala skupina The Pretty
Good Bluegrass Band. Vystupoval také
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s kapelami The Bluegrass Buddies a
The Deadly Nightshade Family Singers
a je dnes uznáván jako elitní bluegras
sový basista na Středozápadě USA. Je
rovněž aktivním skladatelem a autorem
řady písní pro kapelu.
Matt Thompson (mandolína, housle a
zpěv) se po náhodném poslechu na
hrávky Billa Monroea okamžitě zami
loval do jeho neuvěřitelného soundu a
začal si objednávat jednu nahrávku ot
ce bluegrassu za druhou. Mandolína
pak byla už jen přirozenou volbou a
bluegrass se stal součástí jeho života.
Se skupinou The Bluegrass Connecti
on získal po dvou letech hraní v roce
1982 cenu Minnesota State Fair Talent
Contest. Později hrál s kapelami River
Basin Bluegrass, Inside Track a Big
Skyota s Artem Blackburnem. V roce

1997 spoluzakládal skupinu True Blue
a také vystupoval v pořadu A Prairie
Home Companion. Matt je skvělý zpě
vák, aranžér, občas hraje v kapele
druhé housle a kapelu také uvádí.
Za dobu své existence získala kapela
řadu ocenění a vydala celkem sedm
náct alb, včetně několika vánočních a
gospelových. Ať už skupina hraje tra
diční bluegrass, gospely, vlastní tvorbu
nebo skladby mimo bluegrassový žánr,
patří mezi nejaktivnější kapely a nej
lepší baviče součastné bluegrassové
scény v USA. Doufáme, že si jejich
koncert v sobotu večer všichni
společně užijeme.

Z materiálů na webu kapely připravil
Pavel Brandejs.

První květnový týden přišla ze Spojených států smutná zpráva. V úterý
večer 2. května 2019 zemřel ve Fredericksburgu ve Virginii jeden ze
zakladatelů skupiny Seldom Scene, kytarista a znamenitý zpěvák John
Lewis Starling. Bylo mu 79 let.
Starling byl posledním žijícím členem
pěveckého tria skupiny Seldom Scene.
Bluegrassový trojhlas John Duffey
(tenor) – John Starling (lead) – Mike
Auldridge (barytone) patřií k tomu nej
lepšímu, co kdy bylo v bluegrassu ke
slyšení. Skladby, které společně na
zpívali (Wait A Minute, Body and Soul
nebo Out Among the Stars) se staly
klasikou a vzorem generacím dalších
zpěváků. Po jeho smrti zůstávají po
sledními dvěma žijícími zakládajícími
členy kapely Ben Eldridge (banjo) a
Tom Gray (kontrabas), byť skupina ve
zcela jiné – také hvězdné – sestavě
vystupuje dál. Následující řádky jsou
stručnou rekapitulací velkolepé hu
dební kariéry tohoto znamenitého mu
zikanta.
Rodák z Durhamu v Severní Karolíně
se narodil 26. března 1940 a hudbu
v dětství vstřebával jako mnoho jiných
v té době, poslechem rádia. Jednotlivé
stanice
kromě
jiného
vysílaly
pravidelné sobotní živé pořady ve stylu
country. Starling s oblibou ladil show
Old Dominion Barn Dance na stanici
WRVA v Richmondu ve Virginii, Worl
d’s Original Jamboree na stanici WW
VA ve Wheelingu v Západní Virginii
nebo přenosy z Grand Ole Opry na
stanici WSM v Nashvillu. Byl ale také

fandou programů hrajících rhythm and
blues na nashvillské stanici WLAC.
Ačkoliv ho umělci jako Bill Monroe ne
bo Flatt & Scruggs zaujali, jeho prvním
nástrojem byla elektrická kytara. Po
skončení střední školy studoval medi
cínu na University of Virginia v Char
lottesville, kde na muzikantských
sešlostech získával kontakty na další
bluegrassové hudebníky, zejména na
Paula Crafta a Bena Eldridge. Když se
v roce 1968 ocitl na stáži ve Washing
tonu D.C., stal se díky tomu
pravidelným účastníkem jam sessionů
právě u Eldridge.
Po vojenské službě ve Vietnamu (jako
lékař) a roční praxi chirurga v Severní
Karolíně se Starling vrátil do Washing
tonu. Volný čas věnoval muzicírování
s několika bývalými členy slavné sku
piny Country Gentlemen. V říjnu 1971
bylo tohle seskupení požádáno o zá
skok za Cliffa Waldrona a jeho New
Shades of Grass, kapelu, která byla
v oblasti D.C. populární a pravidelně
vystupovala v klubu Red Fox Inn ve
městě Bethesda ve státě Maryland.
Kapelu vystupování na veřejnosti bavi
lo a tak si brzo sehnala pravidelné
hraní v klubu The Rabbit’s Foot na
Wisconsin Avenue ve Washingtonu.
První štaci ale rychle – po sporech o
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Zemřel John Starling
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běžící televizi během vystoupení –
opustili.
V lednu 1972 se kapela, říkající si Sel
dom Scene (jméno prý vymyslel Char
lie
Waller,
kytarista
Country
Gentlemen) přesunula do Red Fox Inn,
kde pánové získali své legendární
šestileté angažmá. Tehdejší sestavu
tvořili: John Starling – kytara a lead
vokál; John Duffey – mandolína a
tenor; Mike Auldridge – dobro a bary
ton; Ben Eldridge – banjo a příleži
tostně zpěv a Tom Gray – kontrabas a
rovněž občas zpěv. Několik měsíců vy
stupoval s kapelou také Mikeův bratr,
Dave Auldridge.
Starlingovo první angažmá u Seldom
Scene trvalo od roku 1971 do roku
1977. Během té doby si vydobyl
značné renomé jako vynikající zpěvák.
Pravidelně se umísťoval jako finalista
v kategorii nejlepších bluegrassových
zpěváků v časopise Muleskinner News.
Tehdejší alba vydaná u Rebel Records
– Act I, Act II, Act III, a Old Train jsou
dodnes vysoce ceněná a jedním z nej
lépe prodávaných alb v historii
bluegrassu vůbec je jejich živý záznam
z roku 1974, který vyšel pod názvem
Live at the Cellar Door. Tuhle opravdu
skvělou desku zná u nás myslím každý
bluegrassový fanda, my basisté si na
ní obzvlášť vychutnáváme legendární
kontrabasové sólo Toma Graye ve
skladbě Grandfather´s O´Clock (Dě
dečkovy hodiny).
Chemie u Seldom Scene fungovala
opravdu dokonale, v kapele se sešli
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úžasní muzikanti, z nichž každý byl
osobností sám o sobě. John Starling
přispěl nejen znamenitým a osobitým
zpěvem, který čerpal nejen z bluegras
su, ale i výběrem repertoáru. Uměl pro
kapelu vybrat vhodné skladby i z jiných
žánrů a sám také skládal, obvykle ale,
až když kapela potřebovala nový mate

John Starling
riál. Navzdory svým lékařským i hu
debním spěchům zůstával ale Starling
skromný a inklinoval ke zlehčování
svých zásluh.
Poslední dvě alba kapely, na kterých
John zpíval a hrál, byla stále pro
společnost Rebel. První – The New
Seldom Scene Album – byl bluegrass
countryový projekt, na kterém Aul
dridge hraje na steel kytaru a který měl
kapele získat posluchače i mimo
bluegrassovou komunitu. V roce 1977
skupina nahrála své jediné gospelové

John Starling hostoval na dvou albech
Seldom Scene z přelomu na konci
osmdesátých a začátkem devadesá
tých let. V říjnu 1991 nahráli Seldom
Scene k dvacetiletému výročí trvání
kapely v Birchmere živé dvojalbum, na
kterém se objevili stávající i bývalí
členové kapely včetně Starlinga. CD
vyšlo pod názvem Scene 20 a jeho
úspěch zřejmě způsobil, že se John ke
kapele v letech 1993–94 vrátil. Po
ukončení úspěšné lékařské praxe a
odchodu na odpočinek nahrál John
Starling svůj poslední projekt. Bene
fiční koncert pro banjistu Eddie Adco

cka dal dohromady bývalé členy
kapely, Mikea Auldridge a Toma
Graye. Ti tři se rozhodli jít ještě jednou
do studia (spolu s nimi také Jimmy
Gaudreau a Ricky Simpkins) a nahráli
v roce 2007 album Slidin’ Home, na
kterém zpívala jako host Emmylou
Harris. Kapela vystupovala pod jmé
nem John Starling & Carolina Star.
Na Youtube je k vidění i slyšení řada
audio i video záznamů, kde si můžeme
Johna Starlinga vychutnat, byl to
opravdu výjimečný zpěvák. Dudley
Connel, který nastoupil do Seldom
Scene jako lead zpěvák v roce 1995,
vzpomínal: „V pozdním jaru roku 1995
jsem mluvil s Johnem Duffeym. Po
slouchal jsem a obdivoval hudbu Sel
dom Scene více než dvacet let. V té
době jsem Johna Starlinga neznal
osobně, ale Duffey často říkal, že John
Starling obdivuje zpěv Cartera Stan
leyho. Netušil jsem předtím, že tohle
jsme měli se Starlingem společné, sly
ším to až teď. Poslechněte si jeho po
dání písničky The Fields Have Turned
Brown. Slyšíte, co mám na mysli? Je
tam duše venkova.“ My už si Johna
Starlinga naživo nikdy neposlechne
me, slavné trio Starling – Duffey – Aul
dridge je ale v nebeské kapele opět
kompletní.
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album, Baptizing. Pak Starling kapelu
opustil, přestěhoval se do Montgomery
v Alabamě a věnoval se lékařské
praxi. Nezůstal ale úplně mimo hu
dební dění. V Alabamě se přátelil
s kapelou Front Porch String Band a
pomáhal také kariéře zpěvačky Claire
Lynch, začátkem osmdesátých let měli
spolu krátce countryovou kapelu Rea
dy Section. V roce 1987 spolupra
coval na albu Trio, které nazpívala
hvězdná sestava Linda Ronstadt,
Emmylou Harris a Dolly Parton. Na
hrál také dvě sólová alba, Long Time
Gone (1977) a Waitin’ On a Southern
Train (1979). Třetí album, Spring Trai
ning, s banjistou a skladatelem Carlem
Jacksonem, získalo v roce 1992 cenu
Grammy v kategorii Best Bluegrass Al
bum.

Z informací dostupných na internetu při
pravil Pavel Brandejs

Nepíše se zde o Vašem festivalu, koncertě, oblíbeném CD a podobně?
Napište o něm vy! BL jsou pro členy BAČR (nejen) od členů BAČR. Pište na
petrgartner@tiscali.cz.
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Kalendář akcí
POUTNÍCI
1.6.
1.6.
8.6.
8.6.
22.6.
22.6.
22.6.
29.6.
5.7.
6.7.
7.7.
13.7.
20.7.
20.7.
21.7.
27.7.
27.7.
27.7.
28.7.
2.8.
3.8.
3.8.
9.8.
10.8.
10.8.
16.8.
17.8.
17.8.
18.8.
24.8.
25.8.
28.8.
29.8.
7.9.
19.9.
20.9.
21.9.
26.9.
27.9.
28.9.
28.9.

Olomouc Stadion 1 HFK Olomouc Oslavy Dne dětí
Slavkov u Brna Panský dům Dny Slavkova
Bystřice pod Hostýnem Zámecký park Festival Bystřice žije
Nové Zámky Slovensko Amfiteátr Fest Dobré Zámocké country
Čáslav Letní kino Festival Banjo Jamboree
Mimoň Náměstí 1. máje Dny města
Týn nad Vltavou Otáčivé hlediště Festival Vltavotýnské točení
Luka nad Jihlavou Kulturní areál Festival White Stork
Vítězná u Dvora Králové Areál sport. rybníku Baheňák Festival Bašta
Pozlovice Hotel Ogar Koncert
Doloplazy u Olomouce Scéna před KD Jízda králů
Hlohovec Slovensko Amfiteátr Festival Country Hlohovce
Lázně Bělohrad Lázeňský park Festival Pod hůrou
Krásná Lípa Amfiteátr Koncert
Jablonec nad Nisou upřesníme Festival Jablonecké tóny 2019
Blansko Zámecký park Gulášobraní
Praznov Slovensko Amfiteátr Festival Country pod Hvezdami
Opatovce Slovensko Areál rybníky Fest Dobré rybníky
Velká Hleďsebe Park před kostelem Koncert k svátku Svaté Anny
Velké Meziříčí Náměstí Koncert
Budyně nad Ohří Vodní hrad 25. ročník festivalu Budyňský poutník
Týnec nad Sázavou
upřesníme Festival Týnecký střep
Dačice Náměstí Kancnýřův sad Festival Dačická kostka
Chotěboř Areál Na nádržce Oslavy 40 ti let skupiny DETTO
Zádveřice Hřiště Festival Bundy zelený
Ploukonice Saloon v jeteli Koncert
Štoky Hanesův mlýn Festival Trampský širák
Písty u Nymburka Hřiště Pístecký country slet
Libyně u Lubence Kostel Sv. Jiljí Koncert za záchranu kostela
Ostrava Loděnice pod hradem Ostrava Festival Bluegrass Džem
Kynšperk nad Ohří
Vodácké tábořiště Festival Folková Ohře
Pozlovice Hotel Ogar Koncert
Hrad Bouzov Hrad Bouzov
V rámci festivalu Mohelnický dostavník
Oslavany Zámecký park Zámecké slavnosti
Hodonín Areál lázní Koncert
Bzenec Náměstí Svobody Bzenecké vinobraní
Litoměřice Nádvoří hradu Litoměřické vinobraní
Vrbno pod Pradědem Sál střediska STŘECHA Koncert
Pozlovice Hotel Ogar Koncert
Kutná Hora
Palackého náměstí Svatováclavské slavnosti
Dobruška Náměstí F.L. Věka Svatováclavské slavnosti

30.05.
08.06.
08.06.
21.06.
22.06.
29.06.
13.07.
13.07.
24.07.
10.08.
16.08.
17.08.
25.08.
31.08.
06.09.
07.09.
14.09.
14.09.

Regiofest,Chomutov, Náměstí 1.máje
Březoukej,Březno u Chomutova
Country a bluegrass festival,Velichov, Hospoda U Lípy
Banjo Jamboree,Čáslav,Letní kino
Novoveský sandál,Nová Ves u Nepomuka
Budovský veget,Budov
Bezdězský bluegrass a country minifestival, Hrad Bezděz
Country Vojtěchov, Vojtěchov u Prostějova
ASession, Knihovna Chomutov
Bluegrass na mlejně, Janďourkův mlejn, Sedliště u Libáně
Koncert V jeteli, Ploukonice
Fesťáček pod hradbami, Hrad Hasištejn, Místo u Chomutova
Country Fest,Knihovna Chomutov
Festival folk a country, Boží Dar
Festival Korozluky 2019, Zámek Korozluky u Mostu
Bluegrass Ostrava
Hornická pouť, Jirkov
Koncert, Pobershau, Německo

KALENDÁŘ AKCÍ

ALBUM

BG CWRKOT

21.06. – Čáslav, Banjo Jamboree
06.07. – Králíky, Vím jí kostelíček
10.08. – Kopidlno, Memoriál Honzy Macáka
23.11. – Vlčkovice, festival Malinkej
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Servis
• Vydání unikátní sólové kytarové desky Ondry Kozáka “Overtones  12 skla
deb • 12 historických kytar” můžete podpořit v crowdfundingové kampani na
hithit.cz. Informace o Ondrových dílnách najdete na http://ondrakozak.com
• JamCamp podle Wernickovy metody se koná poprvé v Týně nad Vltavou
30. 8.  1. 9. Vede Petr Brandejs a asistenti  Pavel Brandejs a Slávek
Podhráský. Více na www.petrbrandejs.cz
• Skupina New Aliquot vydala nové CD – It Takes Time. Více na http://
newaliquot.com
• Jubilejní 30. ročník LETNÍ BLUEGRASSOVÉ DÍLNY v Hustopečích u Brna, se
koná 11.8.  17. 8. 2018. Více na https://www.bgworkshop.com
• LUSATIAN GRASS s radostí oznamuje umístění 4 nových videí na YouTube
Jonáš (7 let) zpívá traditional “I´ll Fly Away“. Karolina napsala 2 nové písně:
“You´ve Enriched My Life“  o pocitu štěstí a radosti ve vztahu k synovi; a
“Shared Memories“  o jediné věci, která člověku zbývá na sklonku života.
“My Heart´s in the Highlands“ je zhudebněný text skotského básníka
R.Burnse (17591796); vyjadřuje sentiment, který dozajista sdíleli skotskoirští
osadníci Apalačských hor. Písně si můžete poslechnout na stránce www.lusa
tiangrass.com kliknutím na “Videos“.
• Spojení Prahy se světovou bluegrassovou legendou. Rosťovi a Ivě Čapkovým
se podařilo vydal živý záznam z pražského koncertu skupiny Doyle Law
son & Quicksilver. Výběr písní provedl osobně Doyle Lawson a mastering
nahrávky proběhl v USA pod mistrovým dohledem. Součástí CD je i obsáhlý
24stránkový booklet plný fotografií z koncertu. CD si můžete objednat na
iva@capek.us. Více na capekinstruments.com

Pro kontakt s Hankou Hyšplerovou, která má na starosti evidenci členů,
používejte nejlépe SMS, výjimečně volejte a to po páté večer. Omezení je
způsobeno změnou jejího zaměstnání. Její tel: 739 449 631. Děkujeme za
pochopení.

Na postu grafika BL došlo ke změně  číslo, které držíte v ruce, graficky při
pravil Petr Maišaidr. Děkujeme Petře! Design BL budeme nadále dolaďovat.

42

SERVIS

43

Uzávěrka BG listů č. 3/19
je 15.9.2019. Informace o svých akcích a články do
listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na email
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo
vaše příspěvky podle potřeby upravit. Stane li se
tak, tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že
není možné vám vaše příspěvky vracet.

Zájemci o členství v BAČR
Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se
stane členem do 30.6., zaplatí plný roční příspě vek
200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
Zájemci o individuální členství mohou zasílat peníze
složenkou na adresu BAČR z.s., Hana Hyšplerová,
Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo převodem na
účet: 108596029/0300. Zájemce o ostatní typy
členství prosíme o kontaktování Hanky Hyšplerové
(kontakt viz str. 2), která s nimi domluví podrobnosti.
Můžete si z internetových stránek BA stáhnout
formulář přihlášky (individuál ní nebo kolektivní) pro
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku můžete
vyplnit také pomocí na šeho online formuláře.
Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových
listech.

© copyright 2019
O svolení ke komerčnímu využívání informací
z Bluegrassových listů je třeba požádat na naší
adrese. V případě převzetí velkých článků musí náš
autor dostat řádný honorář a trváme na uvedení
Bluegrassoých listů jako zdroje.
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