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Bluegrassová asociace

Bluegrassová
asociace

Výhody členství
»

sleva 3 až 10 % ve vybraných obchodech s hudebninami

»

zařazení do databáze členů (pozvánky na BG
akce)

BA je občanské sdružení založené v roce 1995,
které má v současnosti kolem 300 členů z Česka
i Slovenska. Celou organizaci řídí zvolené předsednictvo. Předsedou je (od roku 2004) kytarista David
Němeček.

»

Bluegrassové listy (zhruba každé dva měsíce)

»

možnost přispívat do Bluegrassových listů a tak
informovat své kolegy (o koncertech, festivalech atp.)

Co je cílem BA?

»

možnost hlasovat v anketě o nejlepší instrumentalisty a vokalisty

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 snaží zajistit co největší informovanost svých členů.

Chceš-li se stát členem BA, pošli 200 Kč
složenkou na adresu:

Jaká je činnost BA?

Bluegrassová asociace ČR
Heyrovského 14
635 00 Brno

Co je Bluegrasová asociace ČR?

»

BA vydává dvouměsíčník Bluegrassové listy,
do kterého mohou přispívat všichni její členové.
Jejich obsahem jsou např. internetové bluegrassové adresy, informace o nových CD, o bluegrassových skupinách, o festivalech a koncertech atd. Členové inzerují v BL zdarma.

nebo bankovním
108596029/0300.

převodem

na

číslo

účtu

Členství platí 12 měsíců od zaplacení příspěvku.
Případné informace na tel. číslech členů výboru:

»

»

BA využívá databázi členů k zasílání pozvánek
na nejrůznější bluegrassové akce.
BA vyhlašuje každoročně anketu o nejlepší
instrumentalisty a vokalisty. Výsledky oznamuje
na festivalu Banjo Jamboree.

»

BA pořádá nejstarší evropský bluegrassový
festival Banjo Jamboree.

»

Internetové stránky BA
http://bacr.czechweb.cz.

»

BA vítá další náměty svých členů.

jsou

na

adrese

Tomáš Ludvíček
(za pracovní výbor – databáze členů)
mobil: 603 180 123, e-mail: tomas_ludvicek@seznam.cz
Miroslav Jiřiště
(za pracovní výbor – šéfredaktor BL)
mobil: 602 932 026, e-mail: jiriste@email.cz
David Němeček
(předseda)
mobil: 602 741 882, e-mail: davidn@volny.cz.

Valná hromada BAČR
Bluegrassová asociace České republiky svolává na neděli 24.06.2007 valnou hromadu svých členů.
Tato valná hromada je volební a uskuteční se v areálu Letního kina v městské části Čáslav – Vodranty, tedy
v místě konání festivalu Banjo Jamboree. Začátek je v 11.00 hod.
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PÁTEK 22. ČERVNA 2007
POŘ. KAPELA

ČAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18.00
18.30
19.10
19.50
20.30
21.10
21.50
22.40
23.20

Benefit
Dessert
Jirka Králík
Country Coctail
Album
Bluegrass Time
Druhá tráva
Sunny Side
COP

Program Banjo Jamboree

Program 35. Banjo Jamboree v Čáslavi

SOBOTA 23. ČERVNA DOPOLEDNE

finalisté předkol

10.15–12.00

HLAVNÍ PROGRAM SOBOTA 23. ČERVNA ODPOLEDNE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Větráci – začátek
Poutnící
Funny Grass
vítěz předkola
Roll´s Boys
BG Cwrkot
Petr Brandejs Band
Country Grass
Focení + kapela hvězd
P.R.S.T.
Vabank Unit
Black Jack
Drive
Fámy
Křeni
Reliéf
Larry Wilder & the Stumptown Stars

13.00
13.20
14.00
14.40
15.10
15.50
16.30
17.10
17.50
18.20
19.00
19.40
20.20
21.00
21.45
22.25
23.10
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Předkola Banjo Jamboree

Předkolo BJ v Novém Jičíně

14. dubna 2007

V útulném klubu Galerka na náměstí v Novém
Jičíně se v sobotní večer představili celkem čtyři
kapely.
Jako první to byl místní nesoutěžící Ranec,
který podal sympatický výkon skladbami převzatými
od skupin Blue Gate, Paběrky a dalších, nakonec
jsme uslyšeli i dvě skladby v havajském duchu.
Kapela postavená kolem veteránů místní scény bratrů Daňkových (baskytara a steelkytara) disponuje
dvěma zpěvačkami (housle + kytara) a zpěvákem
(kytara), jehož občanské jméno bylo zcela zastíněno
trampskou přezdívkou Bely. Kapela vystupuje málo,
takže se na jejich výkonu trochu podepsala tréma,
ale doufám, že jim jejich nadšení vydrží.

Horečka

humorem kapely (dokonce i se scénkou proměny
kytaristy ve slona).
Uzavíralo Ptačoroko, složené ze čtyř bratrů Karlických (19-26 let) a jejich tatínka Luboše na banjo.
Viděl jsem je hrát už několikrát a tohle byl bezesporu
jejich nejlepší výkon, kdy vedle několika skladeb
převzatých od New Grass Revivalu zahráli a zazpívali své vlastní věci (v podobném duchu) kvalitně a
s přehledem.
Fiakr

Ranec

Pokračovalo instrumentální duo Horečka, ve
složení Zdeněk Vítek (Frenštát p. R.) – mandolína,
kapelník, Jirka Mitrich (Jablůnkov) – banjo. Předvedli dobře promyšlenou a proaranžovanou instrumentální hudbu ovlivněnou kdečím. Kromě vlastních
kompozic jsme slyšeli i výbornou úpravu Dvořákovy
Humoresky, hašlerku Ta naše písnička česká aj.
Zdeněk se myslím trochu potýká s drobnými rytmickými problémy, ale sympatický pódiový projev
nepostrádal humor a diváci si vyžádali dva přídavky.
Poté vystoupil Fiakr, který jako své sídlo uvádí
Prostějov, ale členové kapely jsou i např. z Kunína
až České Třebové. V obsazení dvě kytary, mandolína, banjo, baskytara předvedli výbornou show
složenou většinou z moderních bluegrassových
skladeb, z nichž některé byly pro originálu znalého
posluchače poněkud nad síly členů souboru (podle
mne např. Midnight Rider s textem a aranžmá ústeckého Katalogu). Diváci se ale dobře bavili jadrným
Ptačoroko

4

Porota ve složení Míša Hromčík, David Němeček, moje maličkost a diváci (hlasovali svými vstupenkami) poslala do Čáslavi Ptačoroko, za kterým
se těsně umístila Horečka a jako třetí Fiakr. Diváci
během večera zaplnili malý sálek Galerky, kde po
ukončení oficiálního programu proběhl ještě krátký session, připomínající koncert (diváci většinou
zůstali a tleskali!). Rozešli jsme kolem půlnoci,
zdálo se mi, že spokojení. Můj díky patří porotcům
za jejich čas a cestu z Brna, kapelám za účast a
vedení MěKS, které nám vyšlo vstříc. Doufám, že
jsme zase trochu přispěli k popularizaci bluegrassu
v našem kraji.
Petr Brandejs

15. dubna 2007

skladeb kupodivu již nejen v češtině, ale i v angličtině – např. velmi vydařená „Steady As The Rain“ od
Dolly Parton. Navíc, nezpívá již jen Ilona Leichtová,
ale více prostoru dostali též ostatní členové kapely
a to jak solově, tak i ve vícehlasech, takže kapela
te působí mnohem pestřeji. Blue Gate má navíc i tu
výhodu, že nehraje pouze přejaté skladby, ale má
i dostatek vlastních.
Flastr

Již tradičně se chomutovské předkolo Banjo
Jamboree konalo v country clubu U Bizona, kam se
dostavilo celkem šest soutěžících kapel. Pořadí vystupujících bylo určeno losem a jako první zahájil své
vystoupení Flastr z Mladé Boleslavi. Kapela předvedla
celkem slušný moderní bluegrass, i když se na jejich
výkonu místy možná trochu podepsala tréma nebo
snad výběr skladeb byl někdy nad jejich síly např.
„The Lucky One“ – od Alison Krauss či jazzový „Minor
Swing“. Naopak velmi povedená byla třeba známá „Joeline“ která seděla jak zpěvačce, tak i zbytku kapely.

Fair Play Grass

Číslo dvě si vylosovala kapela rovněž z Mladé
Boleslavi, a to Fair Play Grass. Některé muzikatny
můžeme znát též z kapel Lojzíci nebo Graf. Opět
kapela, která hraje moderní bluegrass s bohatými
vokály a velmi dobrými instrumentálními výkony. Fair
Play Grass zpívá jak česky, tak i anglicky a jejich
vzorem jsou evidentně kapely jako Lonesome River
Band a Nashville Bluegrass Band. V jejich podání
mohli přítomní slyšet např. „Blue Train“, „Little Home
in Tennessee“ či swingovou „Still Guitar Rings“.
Jako třetí vystoupila kapela, která asi nepotřebuje velké představování, nebo je u bluegrassového publika dostatečně známá, a to plzeňský
Blue Gate. Nebylo pochyb, že Blue Gate je horkým
favoritem na postup do finále a kapela to svým výkonem potvrdila od prvního tónu. Naprosto suveréní
vystupování a excelentní instrumentální provedení

Předkola Banjo Jamboree

Předkolo BJ v Chomutově

Blue Gate

Následoval Flashback, který se inspiroval
skladbami hlavně od LRB, většinou s českými texty,
ale má i skladby vlastní s texty P. Kůse. Flashback
celkem znám, takže jsem čekal že bude též jedním
z horkých favoritů na postup, ačkoliv musím říct,
že dnes rozhodně nepodali svůj nejlepší výkon.
Některé skladby vypadaly trochu nezažitě a ani „Kejvošův“ zpěv nedosahoval místy k tomu správnému
tónu. Nicméně opět to byl pěkný moderní bluegrass
a moje oblíbené skladby jejichž české názvy jsem
bohužel nezachytil, ale alespoň mohu posloužit anglickými – „You Gotta Do What You Gotta Do“ nebo
„When You Go Walking After Midnight“ či od P. Kůse
„Co bude až usnem“.

Flashback

Předposlední vystoupení patřilo kapele Jardy
Pertlíčka – Apple. Apple hraje hlavně skladby od Tima
O‘Briena většinou, bohužel, s českými texty zřejmě Jardy Pertlíčka. Některé také sám zpívá, což také myslím,
není úplně ku prospěchu, obzvláště, když můžeme jeho
pěvecký výkon porovnat se mnohem lepším zpěvem
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Předkola Banjo Jamboree

Ke slyšení byly skladby jako „Tombstone Blues“ či
„Señor“ od Boba Dylana v úpravě Tima O‘Briena.

Apple

O postupujících kapelách rozhodovala porota
ve složení Marek Mikuláš (Vabank Unit), Míra Jiřiště
(Album) a Jirka Šruma (Katalog) a samozřejmě též
diváci svými hlasovacími lístky. A protože z chomutovského předkola postupují kapely dvě, budeme
moci v čáslavském finále slyšet Blue Gate a Fair
Play Grass. Takže neváhejte a přijete na finále
do Čáslavi.

zpěvačky. Jinak muzika je to hezká a pestrá hraná na
mnoho různých nástrojů, takže můžeme kromě kytary,
dobra a mandolíny slyšet též ﬂétnu či „buzuki“. Někdy
ovšem hra působí trochu „nekompaktně“ až rozhádaně.
Na závěr vystoupila místní chomutovská kapela
Testament. Testament je mladá kapela, která zatím
příliš často nevystupuje a na jejich vystoupení to
také trochu bylo znát. Testament má trochu problémy
s rytmem a také trémou, čemuž se ovšem u začínající kapely nelze divit. Vyzvedl bych na druhé straně
výkon houslisty a pestrý a zajímavý výběr repertoiru.

Vlastimil Jiřiště

Testament

Předkolo BJ 2007 ve Sloupnici
V sobotu 12.05. proběhlo poslední soutěžní předkolo letošního Banjo Jamboree, které se konalo již
tradičně ve Sloupnici. Úvodem bych chtěl poděkovat
všem soutěžícím, porotcům, pořadatelům a zejména
divákům, kteří vytvořili bezvadnou atmosféru, doufám,
že jsme si všichni sobotní večer užili. Před zcela zaplněným sálem soutěžily 4 kapely, v porotě pak zasedli
Honza a Marek Macákovi a Jirka Toman, čtvrtým
hlasem disponovali diváci. Rozhodování jsem letos
porotě rozhodně nezáviděl, přihlášení nejsou v bluegrassu žádnými nováčky a kapely mi připadly vzácně
vyrovnané.
Po krátkém úvodu, který obstaral domácí BG Cwrkot, zahájila soutěžní večer kapela County Consensus, která se už pohybuje na naší bluegrassové scéně
dlouhou dobu a jednou již do finále postoupila. Letos
se chlapci představili v trochu obměněné sestavě, Tomáš Peroutka odložil po letech dobro a v kapele hraje
na baskytaru. Tu ovládá velmi slušně, mě osobně jeho
dobro přece jen chybělo, holt ale prý nejsou basisti(!),
jinak kapela podala standardně dobrý výkon.
Druhým soutěžícím byla olomoucká kapela Soft
& Easy, která rovněž absolvovala předkolo po několikáté. Kapela okolo mandolinisty Toma Pugnera (hrával
s kapelami The Log a New River Train) hraje moderní
bluegrass s nadšením a vervou a na podiu působila
velmi pohodovým dojmem.
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12. května 2007

Třetí místo v pořadí si vylosovala kapela z Mladoboleslavska, Maňána Bluegrass Band, která hrála
příjemný bluegrass tradičnějšího střihu. Vzhledem
k tomu, že ve Sloupnici poměrně často vystupují,
mohu jen konstatovat, že jejich výkony jsou stále lepší
a lepší, jediné, co bych doporučil zvážit, je hraní na
jeden kondenzátorový mikrofon, které nemusí být vždy
ku prospěchu věci.
Sobotní večer zakončovala čtvrtá přihlášená kapela, RUR, což bylo duo složené z Ralpha Schuta na
kytaru a Radka Vaňkáta na dobro. Oba pánové odvedli
perfektní práci, je úžasné, kolik muziky dokáží udělat 2
nástroje a 2 hlasy. Radek je po mém soudu excelentní
dobrista a vynikající zpěvák a psát o muzikantských
schopnostech Ralpha Schuta už je úplně zbytečné.
Po vystoupení posledního soutěžícího jsem rychle
sečetl lístky od poroty i hlasovací lístky diváků. Porota
poslala do finále Banjo Jamboree 2007 kapelu Soft
& Easy, na druhém místě skončilo duo RUR. Diváci
nejvíce ocenili duo RUR, těsně za nimi pak Soft &
Easy. Vzhledem k tomu, že před půlnocí, kdy jsem vyhlašoval výsledky, nebyla už vítězná kapela kompletní,
zakončili večer krátkým vystoupením Ralph s Radkem,
jam session ve výčepu pak pokračoval dlouho přes
půlnoc.
Pavel „Brandy“ Brandejs

Bluegrassová asociace České republiky svolává
na neděli 24.06.2007 valnou hromadu svých členů.
Tato valná hromada je volební a uskuteční se v areálu Letního kina v městské části Čáslav – Vodranty,
tedy v místě konání festivalu Banjo Jamboree. Začátek je v 11.00 hod.
Program:
1. zhodnocení výsledku práce za dvouleté období
obecně
členská základna
výsledky hospodaření
2. volba předsednictva BAČR
představení kandidátů
volba
3. diskuse

Zveme srdečně všechny členy, aby přišli zhodnotit práci svých volených zástupců v Předsednictvu
BAČR a přinesli nové náměty k práci, dále vyzýváme zájemce o práci v Předsednictvu, aby zasílali své
kandidátské proslovy na známé adresy jak e-mailové
tak na stálou adresu BAČR v Brně, prosíme o stručnost a výstižnost kvůli otištění v příštím, červnovém,
již festivalovém čísle Bluegrassových listů.

Valná hromada BAČR

VALNÁ HROMADA BAČR

Upozorňujeme, že pro účast ve volbách jak aktivní tak pasivní je nutné členství v BAČR prokázané
na valné hromadě nejlépe průkazkou člena.

David Němeček

PAVEL BRANDEJS
Po přestávce jsem se opět rozhodl kandidovat do předsednictva BAČR. Činím tak
s jistými pochybnostmi týkajícími se nastavení součastného modelu fungování BA, zároveň však s vědomím nutnosti existence organizace zastřešující dění okolo bluegrassové
hudby v České republice. V asociaci bych se chtěl především věnovat věcem týkajícím
se festivalu Banjo Jamboree a chci pomáhat všem, kteří ve svém volném čase pracují
v BA a jejichž jedinou odměnou jsou často nevybíravé útoky těch, kteří by jistě všechno
dělali mnohem lépe, jen kdyby to nedalo tolik práce.
Pavel Brandejs

PETR BRANDEJS – PROČ A JAK DÁL
Ve svém „kandidátském odstavci“ z roku 2005 jsem napsal, že hlavním problémem
jsou peníze. Díkybohu se situace za poslední dva roky změnila k lepšímu díky schopnému Čáslavanovi Honzovi Hejčlovi, který dokázal pro Banjo Jamboree získat řadu
sponzorů a tím nás zbavit starostí, jak vysvětlíme doma, že „pršelo a tak musíme dát
každý deset tisíc“. Ne, že bysme byli nějak ziskoví, ale můžeme si třeba dovolit pozvat
„magnet“, tedy americkou kapelu atp.

Kandidáti do předsednictva BAČR

Kandidáti do předsednictva BAČR

Kde tedy vidím problémy v létě 2007:
• stagnující členská základna. Nějak se nám nedaří rozšířit řady členů BAČR, vysvětlit ekonomickou a informační výhodnost členství. Řešení nevidím, ale to samozřejmě neznamená, že neexistuje.
• aktivizace schopných lidí a jejich zapojení do činnosti. Spousta lidí dělá pro bluegrass mnoho dobrého,
ale často i ti se z nějakých příčin zdráhají do BAČR vstoupit a případně pro ni (a její členy) v rámci svých
možností pracovat. Připadá mi to pošetilé, protože si myslím, že i v době internetu by se lidé společných
zájmů měli sdružovat. Podle mě je na vině atmosféra, která se šíří nyní zejména po internetu (když už,
zdá se, autorům Trhače došly síly), kde se někteří lidé (často skrývající se pod přezdívkou pupicek123@seznam.cz) nestydí častovat kohokoliv jakoukoliv nadávkou a sprostou pomluvou, kterou by nahlas nikdy
nevyslovili, ale snadno ji naukají na klávesnici. Nedělají to samozřejmě všichni, ale i těch pár stačí, aby si
člověk řekl: „Mám já tohle zapotřebí?“, do BAČR nevstoupil a rozhodně ji nikde nahlas neobhajoval.
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Kandidáti do předsednictva BAČR

Sám za sebe můžu říct, že se budu snažit dále propojovat místní bluegrass s evropským, což se pomalu
začíná dařit. Evropskou BG Asociaci EBMA čekají příští rok organizační změny, které si pravděpodobně vyžádají dost energie. Snažíme se najít smysluplné cesty, jak víc propojit sdílení informací v evropském rámci,
což, jak věříme, nakonec přinese prospěch všem. U nás se snad podaří alespoň v nejbližší době zlepšit
spolupráci se slovenskou scénou, ke které máme tradičně nejblíž.
Jsem rád, že Petr Gärtner s Mírou Jiřištěm přebraly BG Listy a úspěšně je pravidelně vyrábějí a rozesílají, Tomáš Ludvíček se stará o členskou evidenci, David Němeček se Zdeňkem Rohem žádají o granty,
organizují a účtují a můj bratr Pavel si nechává nadávat od kolegů hudebníků „Proč nehrajeme na Banjo
Jamboree my?!“. Doufám, že nadšení všem vydrží a objeví se mladí lidé jako Ondra Kozák a řeknou si: „Co
kdybych něco přeložil do BG Listů pro ostatní, co anglicky nemluví?“ nebo „Co kdybych udělal v Čáslavi
dílny?“.
Přátelé, je to jenom na nás! (a jak se praví v Záskoku „Hlavně tady vlevo na vás!?“
Pavel Brandejs

PETR GÄRTNER
Stejně jako při minulých volbách jsem se rozhodl kandidovat do předsednictva Bluegrassové asociace a i nadále pomáhat při šíření bluegrassu a dobrého jména BAČR
nejen ve svém okolí, ale především v kapelách hrajících bluegrass, jejíž členové jsou
potencionálními členy asociace s možnou další pomocí. Pomáhat při přípravě a chodu
nejstaršího evropského festivalu Banjo Jamboree a podpořit současné předsednictvo,
které dělá pro členskou základnu opravdu maximum ze svého volného času. Jmenuji se
Petr Gärtner a jsem současným členem předsednictva.
Petr Gärtner

Anketa BAČR
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KAPELA HVĚZD 2006–07 – ANKETA BAČR
BANJO
1. Martin Fridrich
2. Luboš Malina
3. Zdeněk Roh

23 %
20 %
5%

MANDOLÍNA
1. Zdeněk Jahoda
2. Eda Krištůfek
3. Pavel Kloboučník

33 %
17 %
13 %

HOUSLE
1. Pepa Malina
2. Jiří Králík
3. Ondra Kozák

44 %
27 %
17 %

DOBRO
1. Luboš Novotný
2. Radek Vaňkát
3. Karel Začal

41 %
20 %
14 %

KYTARA
1. Ondra Kozák
2. Jakub Racek
3. Marek Mikuláš

28 %
21 %
14 %

BASA
1. Pavel Brandejs
2. Pavel Peroutka
3. Petr Surý

30 %
23 %
17 %

ZPĚVÁK
1. Zbyněk Bureš
2. Robert Křesan
3. Ondra Plúcha

33 %
20 %
13 %

ZPĚVAČKA
1. Vilma Orlitová
2. Veronika Němečková
3. Natálie Havrdová

25 %
21 %
18 %

KAPELA ROKU
1. Křeni
2. Blackjack
3. Monogram

25 %
18 %
11 %

VOKÁLNÍ SKUPINA
1. Reliéf
2. Vabank Unit
3. Modrotisk

72 %
7%
7%

INSTRUMENTÁLNÍ SKUPINA
1. Monogram
37 %
2. Druhá tráva
23 %
3. Křeni
13 %

ČESKÁ DESKA ROKU
1. PBB – Triple Trouble
17 %
2–3. Křeni – For Sale
13 %
2–3. Drive – Čekání na zázrak 13 %

II. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU BLUEGRASSU A AKUSTICKÉ HUDBY
2., 4. A 5. KVĚTNA 2007
Pomni, že květen, měsíc bluegrassu, slaviti
budeš. Vzpoměla jsem si právě na bluegrassové
desatero z brazilske asociační stranky, ve kterém
tohle prikázání ještě chybí.
Jestli to moje chatrné zdraví vydrží, tak to bude
nejbluegrassovější měsíc mého života.
Začátkem května jsem se vydala na Slovensko
obhlédnout pro mne novinku, Bluegrass Fest v Bratislavě. Loni na první ročník jsem se tam nedostala,
a tak mi to letos nedalo, abych si obnovila přehled
o slovenském bluegrassovém dění. Šastná náhoda
mi hned první den v Brně poslala do cesty Evžena
Loveckého. Chystal se na koncert Claire Lynch
a nabídl mi, že mě do Bratislavy vezme s sebou
autem. A tak se jelo. Asi bych to sama tezko hledala,
kdybych se na nadrazi ptala na Zrcadlovy Sal (ktery
se ve stredu mesta opravdu nachazi).
Festival se konal v kulturním domě Zrkadlový
Háj na Petržalce.
Před koncertem jsme navštívili mistní hospůdku.
Setkali jsme se tam se členy kapely Elišky Ptáčkové
a hned nám bylo líp. Pak jsem se v kulturáku seznamila se sympatickou pořadatelkou Kamilou Trávníčkovou, odvážným to děvčetem, bez které by tento
krásný festival neexistoval.
Znamých tváří přibývalo a všichni se již těšili na
věci příští.
Na podium nastoupila Eliška Ptáčková Band
s kapelou složenou ze špičkových českých
a slovenských muzikantů. Láa Ptáček, hrdý
otec – banjo, Emil Formánek – kytara, Zdeněk
Fík – baskytara, Martin Krajíček – mandolina, Peter
Szabados – dobro. Elišku jsem viděla poprvé loni ve
Eliška Ptáčková band

Strakonicích a moc se mi líbila. Očekávala jsem výbornou zpěvačku se sessionovou kapelou a nebyla
jsem zklamaná.

Na rozdíl od jiných, soudě dle článku a diskuzi pod ním, kterou jsem si přečetla na serveru
folkcountry.sk. Nevadilo mi, že hoši stáli, zatímco
Zdeněk chodil sem a tam, věnovala jsem se naplno
muzice a ta se mi moc líbila. Eliška má opravdu výjimečný hlas a již se na ně opět těším do Strakonic.
Pravdou ale je, že by si zasloužila stálou kapelu.
Po přestávce nastoupila hlavní atrakce večera – Claire Lynch se svou hvězdnou kapelou. Claire,
zvolená IBMA za zpěvačku roku 1997, byla již něko-
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Claire Lynch & band

likrát nominována na Grammy.
Jim Hurst je jeden z nejlepších kytaristů, které
znám, také mnohokrát oceněný.
Missy Raines je snad nejlepší basistka na světě. Jediná žena v dějinách IBMA oceněná již 6x jako
instrumentalistka roku. Už jsem strávila pěkných pár
hodin posloucháním její senzační muziky, kdykoli
jsem byla na IBMA.
To, že se dali dohromady s Claire, byl výborný
tah a výhra pro všechny.
Nováček kapely, Kanaan žijící na Floridě
Jason Thomas je s nimi teprve druhý týden, hraje
ale, jako kdyby s nimi byl odjakživa. Střídá housle
s mandolínou.
Claire nám zazpívala mnoho krásných písní.
V paměti mi utkvěla například „Down in the valley“,
z posledního CD New Day, píseň o jejím domově
v Alabamě „Alabama, the state of mine“, „Who
knows, what tomorrow may bring“. Mezi bluegrassem se sem tam mihl Cajun a swing. Jim Hurst
nám předvedl několik skladeb ze svého nového CD
A Piece of Chocolate, například houslo-banjovou
instrumentálku „Unlucky seven“, kde kytaru vyměnil
za banjo a jako o závod hrál s Jasonem. Potlesk
nebral konce. Na uklidnění nám Claire zazpívala pár
pomalejších písní. Milostnou „Sweetheart Darling of
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mine“, kterou jak se přiznala nejčastěji zpívá svému
psovi. Další píseň nazvaná „He don’t want to talk“
byla věnována mužům.
Claire Lynch

The Log

Zeptala se, jestli jsou muži na Slovensku jiní.
Potlesk přítomných žen ji dal za pravdu, že je to
všude stejné…
Další „I am leaving on that evening train“, byla
opět pro housle a banjo. Jim s Jasonem jenom zářili.
Missy excelovala na basu a Jason na housle při písni „Lets swing, who know what tomorrow will bring“.
Přineslo jim to „standing ovations“. „Freight Train
Boogie“ od Delmore Brothers také zvedal diváky
ze sedadel. „Train long gone“ z jejího posledního
CD „New Day“ byla loni několik týdnů jednička na
bluegrassové hitparádě časopisu Bluegrass Unlimited. Další skladbou z Jimova „A Box of Chocolate“,
byla instrumentálka pojmenovaná podle Tima z Blue
Highway „Stattford’s Stomp“. Jen mě mrzelo, že
zmíněné CD Jim nevzal s sebou do Evropy. Hrají
na něm také např. Mark Schatz, Mike Cleveland,
Sam Bush, Wayne Benson, Victor Krauss a jistě to
bude bomba! Slíbil, že mi ho pošle, hned, jak se vrátí
domů. Vecer se neodvratně chýlil ke konci, kapela
zahrála poslední skoro 10 minutovou „Wabash Cannonball“. Všichni excelovali při sólech a obecenstvo
šílelo, hlavně když hrála Missy. Jak bychom je mohli
nechat odejít! Další píseň s neutichajícím potleskem,
tak přidali ještě „Love swing“, se senzačními houslemi. Muzikanti značně dojatí se vyznali z lásky k bratislavskému publiku a nebylo to pouze jednostranné.
Pevně věřím, že to pro ně byl nejlepší koncert celé
šňůry. Kam se na nás hrabou studení Germáni. Doopravdy poslední píseň tedy byla nádherná „Jealousy“. A bylo po všem. Jedinečný zážitek, na který se
jen tak nezapomene. Skvělý začátek následujícího
Bluegrass Festu, který se konal v pátek a sobotu.
V pátek v 18.00 se objevila na scéně první skupina večera, G-runs’n Roses. Pro mne premiéra.
Vznikli na jaře 2006. Ralph Shut na kytaru, mandolínu, co by hlavní komik a zpěvák. Michal Wawrzyczek
na banjo, Martin Bursa housle. Na basu zaskakoval
za Tomáše Kubinu Sancho z Bluelandu. Hrálo jim to
výborně, nejvíc se mi líbila instrumentálka „Grandma
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Special“ a „Crazy arms“ od Raye Price.
Richard Cifersky & Rainy Day, pro mě další
premiéra. Hraje s ním Adam Janoš na bicí, Richard
Molnár na baskytaré, René Jankovič na kytaru
a Linda (Heinrichova dcera) Nováková na flétnu.
S Bluegrassem to moc společného nemá, ale velice
příjemná muzika, hlavně Cifovy instrumentálky.
Pastva pro oči tradicionalisty byla kapela The
Log, s typickými klobouky, hrající v tradici Stanley
Brothers se dvěma kytarama, mandolínou, basou
a banjem, tančící kolem jednoho mikrifónu.

Slovenská Grasscountry je volným pokračováním Country Teamu. Patří ke slovenské špičce.
Kapelu tvoří Jaro Rakay – basa, zpěv, Dušan Songy
Dobiáš jako hlavní zpěvák a kytarista, Roman Áč
na banjo, Henrich Novák na dobro a Juraj Chalabala na bicí. Jako hosta si na irské skladby pozvali
Henrichovu dceru Lindu s flétnou. Moc se to líbilo.
Hrají hlavně akustické country s prvky bluegrassu,
newgrassu i blues. Hodně vlastních skladeb se slovenskými texty.
Nejvíc jsem se těšila na Acoustic Colours, hrající původní instrumentálky, většinou z pera Michala
Vavra. Co člen, to hvězda, prvotřídní muzikanti,
prvotřídní muzika. Stanko Palúch na housle, Miško
na kytaru, Juraj Griglák na basu a na perkuse Igor
Sabo. Toho ještě neznám. Jejich hudba se pohybovala od folklóru, přes jazz až po world music a byla
to pastva pro uši. Nezklamali!
Další Acoustic Trash jsem také viděla poprvé.
Tvoří ji pět muzikantů, pohybujících se v různých žánrech. Nezapomínají na bluegrassovou minulost. Bratři
jam v country clubu

Waterflow

přídavek „Shadows in My Room“.
Formace Waterflow patří také k mým oblíbeným.
Mají nyní již jenom jednu holandskou zpěvačku Loes
van Schaik. Druhá se v součastnosti připravuje na mateřství. Kapelu tvoří špickoví slovenští muzikanti, Richard Ciferský na banjo, Roman Sýkora na basu, Peter
Szabadosz na dobro, Mišo Barok na mandolinu. Hlas
jejich nového kytaristy Luboše Jurkoviče nádherně ladí
s Loesyným. Nehrají jen bluegrass, ale mixují akustickou hudbu s jazzem, swingem, country atd. Líbilo se mi
od nich skoro všechno, nejvíc píseň „Caroline“. Zajímavá byla také písnička o žábách, z pera Loes.
Další v řade byli Petr Kůs a Fámy, ty také jistě
nemusím představovat, každý je zná a podali jako
vždy výborný výkon.
Večer se blížil ke konci, nastoupila má nejoblíbenější slovenská kapela Meantime. Kromě výborné
zpěvačky Danky Hroncové-Široké ji tvoří Dušan Hronec – kytara, Michal Barok – mandolína, Filip Bao –
banjo, Milan Benkovič – dobro, Anton Národa – basa.
Kapela sklízí zasloužené úspěchy, kde se objeví. Jako
např. v Holandsku a jinde. Také bych je někdy ráda
viděla třeba na Banjo Jamboree.
Zlatým hřebem večera byli Robert Kresan &
Druhá tráva. Přivedli si hosta z Ameriky, Andy Owense. V první části koncertu zpíval ještě Robert, pak
předal žezlo Andymu. Nakonec zpívali spolu. Poslední
píseň patřila opět Robertovi – „Wayfaring Stranger“.
Ikdyž to byl první společný koncert s Andym a kapela
se teprve sehrávala, úspěch byl obrovský.Všichni budete mít příležitost je vidět naživo na některém z jejich
četných koncertů v Čechách. Proto se o nich nebudu
rozepisovat. Nenechte si je ujít! Jen tak naokraj, v sobotu jsem je viděla na festivalu ve švýcarském Willisau,
sklidili obrovský úspěch, ale o tom zase příště… Znovu
je uvidím příští týden v Holandsku a pak ve Strakonicích…
Bluegrass Fest přilákal stovky návštěvníků a doufám, že na Slovensku přibylo hodně bluegrassových
fanoušků a že příští ročník bude ještě větší a lepší.
Dík patří Kamile Trávníčkové, udělala pěkný kus
práce! Jen tak dál! Bylo to fajn a zase je co vzpomínat.
Když se podíváte na jejich home page www.bluegrassfest.sk, najdete tam také moji fotoreportáž.
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Jankovičovi kytara a basa, mandolínista Gaspar Smihul, Tomáš Peško s banjem a dobrista Ramon Ziatko.
Byl to rachot, předvedli nám třeba „Road to Hell“ od
Chris Rea, „You really got me“ od Kings. Nejvíc se mi líbila jejich vlastní instrumentalka „Candle in the Glass“
Velký potlesk ukončil páteční večer a šlo se dál
do Country Clubu, kde jsme se veselili do časných
raních hodin.
Nedělní program začínal ve dvě odpoledne.
Zahajoval Funny Grass. Libili se nejenom mě
již loni na Banjo Jamboree, právem tam vyhráli cenu
diváků. Zaměřili se převážně na tradiční bluegrass,
protkaný sem tam irskou muzikou či country. Úspěch
sklidili také jako dětský sbor s „In the Highway“ z filmu
„Bratříčku, kde jsi?“. Všichni moc hezky zpívali. Dojem
na mne udělal zpěv i housle Davida Koutského. Take
Rowanova verze „Midnite Highway“ sklidila zasloužený
úspěch.
Kapela Šídlo pro mne byla premiéra. Také hlavně
tradice. V hlavě mi utkvěly gospely „Over in the Glory
Land“ a „Halleluja, I am Ready“.
Následoval Blueland, jedna z mých oblíbených
kapel. Jistě je všichni znáte. Jediná změna, že vyměnili
banjistu. Místo Ralpha s nimi hraje Pavel Tomašovič.
Také Union Citygrass jsem kromě jejich hosta
Petera Szabadose ještě neznala. Kapela nemá banjo,
ale je zajímavá.
Na scéně se objevili první zahraniční hosté Czas
Na Grass z Polska. Maji hned dvě výborné zpěvačky.
Joannu Budzinskou a Katharinu Pawlowicz, která také
hraje na housle. Na banjo hraje Arthur Gusta, na kytaru
a mandolínu Norbert Fleischer, Janusz Lewandowski
na basu a Slavomir Zaleski perkuse. Předvedli nám
směs bluegrassu, popu, rocku, blues i jazzu. Nejvíc se
mi líbil jejich „Wayfaring Stranger“ v podání houslistky,
ke které se přidala flétna. Zahráli také pár písní od
Newgrass Revival, slaák „Cowboy Take Me Away“.
Příjemná změna. Škoda, že na rozdíl od jiných kapel
nedostali prostor na přídavek. Jistě si ho zasloužili.
Ráda bych je zase někdy viděla.
BG Time nám předvedl moderní bluegrass, zaměřeny na vlastní tvorbu se slovenskými texty. Skupinu
kolem banjisty Tomáše Peška tvoří Pavol Štefek, který
moc pěkně zpívá i hraje na kytaru, Roman Ziatko na
dobro a zpev, na mandolinu Ernest Krammer a na
basu Jozef Jagerský. Nejvíc se mi líbila jejich „Alabama Jubilee“.
Brnenskou skupinu Drive také jistě nemusím
představovat, bouřlivý potlesk a přídavek byl víc než
zasloužený.
Mišo Vavro band nastoupili jenom jako trio. Mišo,
kytara, zpěv, Bajo Barok, mandolína a Peter Oberlander na basu. Líbilo se mi „Saling again“, „I was born
in East Virginia“, ve verzi od Beppe Gambetty, Mišova
směs lidovek, typu „Pásli ovce Valaši“ atd, jako nové
bluegrassové instrumentálky. Nakonec senzační
Bajova instrumentálka, jméno jsem zapoměla a jako

Ahoj Lilka, 14.5.2007
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Po nádherném víkendu stráveném na podzimním Bean Blossom, jehož atmosféru jsem se
snažil popsat v předcházejících dvou článcích, jsme
s Dagfinnem v neděli 24. září brzy ráno vyrazili zpět
do Nashvillu v Tenneesse na World of Bluegrass
2006, který začínal v pondělí. V neděli večer jsme
ještě stihli koncert Bradley Walkera ve staré Grand
Ole Opry. Do Opry jsem se dostal po 13 letech
a všechno bylo jinak. Před třinácti lety fungovala
Opry pouze jako muzeum a celkově působila dosti
omšelým dojmem. Dnes se v Opry opět hraje, zejména bluegrass a další spřízněné akustické žánry
a je zevnitř i zvenku dokonale upravená a nablýskaná. Koncert byl vynikající, Bradley, který je vozíčkář,
si na podium pozval celou řadu hostů, se kterými si
zapíval, Carlem Jacksonem počínaje a Lonesome
River Bandem konče a stará Opry má svoji neopakovatelnou atmosféru.
Po koncertu jsme vyrazili na průzkum do nashvillských hospod, kterými je hlavní třída lemována.
Nijak nebudu zastírat, že výzkumnictví tohoto typu
patří moje velké koníčky, takže putování z klubu do
klubu bylo inspirující, všude studené lahvové, živá
muzika, plakáty s věhlasnými jmény a nejrůznější
další hudební memorabilie a spousta rozveselených
lidiček ve stetsonech. No, zkoumali jsme skoro až do
čtvrté hodiny ranní, kdy je policejní hodina a všechny bary zavírají. Nejdéle jsme se zdrželi v Bluegrass
Inn, kde vystupovala sourozenecká kapela Silk and
Saddie. Tři sestry 15, 16 a 17 let, střídaly mandolínu,
Grand Ole Opry
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dvoje housle a kytaru, kapelu vedl jejich osmnáctiletý bratr, který hrál na kytaru, plus bubeník a kontrabasista. Bluegrass, country, řada zajímavých, místy
i svérázných úprav s rockovým nádechem, dobře
sezpívaní a hlavně obrovský tlak do publika. Vystupují tu 7 dní v týdnu, vstupné se neplatí, ale před
kapelou stála obrovská láhev od okurek s výzvou,
aby posluchači přispěli kapele. Kromě toho nejstarší
ze sester občas opustila pódium a obešla s láhví
ještě jednotlivé stoly, aby dal skutečně každý. Leckdo vhodil i větší obnos a dostal pak CD, které bylo
jinak k mání za 10 $. Bavil jsem se s několika hosty
a všichni oceňovali, že Bluegrass In je po letech první hospoda na hlavní nashvillské třídě, kde se hraje
akustická muzika. To mohu potvrdit, v ostatních
nálevnách se hrála dílem moderní a dílem starší
country, vždycky ale elektrická.
V pondělí se poněkud hůře vstávalo, zaregistroval jsem se na World of Bluegrass 2006 a začal
bloudit obrovskými podzemními prostorami hotelu
Renaissance a Nashville Convention Center (kongresové centrum), kde se celá akce odehrávala. Zážitků bylo za ten týden strávený v Nashvillu spousta,
pokusím se ve stručnosti vzpomenout na ty nejdůležitější. Od pondělí do čtvrtka je celá akce přístupná
pouze pro přihlášené, kteří mají něco společného
s bluegrassem, od výrobců nástrojů přes vydavatele
CD, muzikanty až po organizátory festivalů či hledače talentů. Dopoledne se vždycky otevíraly obrovské
výstavní prostory s CD, DVD, tiskovinami, stánky

Oběd většinou sponzorovala některá velká firma,
která během oběda prezentovala kapely, které u ní
vydávaly nebo hrály na její nástroje apod. To byla
vždycky první dávka muziky ten den, zdaleka však
ne poslední. Odpoledne se konaly semináře na
všechna možná témata související s bluegrassovou
muzikou. Já jsem se zúčastnil schůzky neamerických
BG asociací (řada států USA má svoje vlastní BG
asociace, americké asociace měly tedy svoji vlastní
schůzku), kde jsem velmi krátce představil Českou
republiku a Banjo Jamboree. Pak se poměrně dlouhou dobu řešily připomínky kanadské delegace, které
se nelíbilo, že tak velký stát, jako je Kanada, musí být
na společném semináři s námi zástupci ostatních
neamerických asociací a nakonec se probíraly věci,
které by bylo třeba příště udělat lépe, řada delegátů
si stěžovala na ceny v hotelu, kde se akce koná, je to
totiž nejdražší nashvillský hotel. No pravda je, že lidé
okolo bluegrassu nebývají zrovna milionáři.
Po večeři, která byla obvykle sponzorovaná
a spojená s vstoupením kapel, začínaly evening
showcases, půlhodinové bloky kapel, které probíhaly ve zhruba 15 malých místnostech v kongresovém
centru od deseti večer do zhruba dvou hodin ráno.
Příjemným zjištěním určitě bylo, že žádná z českých
kapel, které znám, by se zde neztratila. Sice by asi
ani nijak zvláš nezaujala, ale ostudu by rozhodně
neudělala. Asi je ale celkem zbytečné se o něco
takového vůbec pokoušet, výdaje by asi byly neúměrné výsledku. Čímž nechci říct, že nemá smysl
pokusit se jet s kapelou do USA, účast na festivalech
se dá ale myslím sehnat jednodušším způsobem,
než přes tuhle prestižní akci.
Přímo v prostorách hotelu byly ještě večery
pořádané jednotlivými asociacemi nebo producenty,
kteří prezentovali kapely ze svých stájí. Z večírků,
které jsem navštívil, musím zmínit akci sponzorovanou aljašskou BG asociací. Podávaly se vynikající
rybí pochoutky a o zábavu se skvěle starala kapela
Fish Pickers. Co jim chybělo na hráčských dovednostech, to dohnali nasazením, navíc byli všichni
muzikanti jako vystřižení z filmů o hodně zpustlých
zlatokopech na Klondiku. Od banjisty Garry Mark-

leyho, kterého znám už léta, vím, jak těžký je život
blízko polárního kruhu a jaké nároky klade na mysl
i játra. Příjemné bylo také promítání filmů s kapelami
z padesátých let, které v rámci svého televizního
show uváděl Ronnie Reno. Během promítání byly
k dispozici sponzorské boxy s ledově vychlazeným
pivem. Po prvních locích jsem ovšem zjistil, že se
jedná o nealkoholické pivo strašlivé chuti. Vrozená
šetrnost mi nedovolila nápoj nedopít, žaludek mě
ale bolel ještě druhý den. Po skončeních všech oficiálních akcí se pak ještě v celém hotelu na mnoha
místech jamovalo až do rána.
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jednotlivých kapel, hudebními nástroji, prostě se
vším, co má něco společného s bluegrassem. Vyrazilo mi dech obrovské množství stánků s hudebními
nástroji, kromě těch renomovaných jsem viděl nádherné nástroje výrobců, jejichž jména mi nic neříkala. Netroufám si posuzovat zvukovou kvalitu dobra
nebo mandolíny, ale řemeslně byly nástroje zvládnuté dokonale a i ceny se mi zdály být velmi mírné.
Naše výrobce reprezentovali Jarda Průcha s Láou
Ptáčkem a stánek měla rovněž firma Lebeda, ovšem
s americkým prodavačem.

Nebylo v mých silách stihnout všechna vystoupení, i tak jsem za ten týden slyšel ke dvěma stovkám kapel, což bylo na jednu stranu něco úžasného,
na druhou stranu se mi po dvou nebo třech dnech
začala v hlavě vytvářet jedna velká hudební koule,
kterou si třídím dodnes a asi ještě nějaký čas budu.
Napíšu pár slov o jednotlivých kapelách, které mi
nejvíc utkvěly v paměti.
Objevem pro mě byla kapela Steep Canyon
Rangers, které právě vyšlo u Rounderu CD. Moc
fajn muzika víceméně v tradičním duchu, vynikající
a charismatický zpěvák. Velmi mě vzal David Davis a jeho Warrior River Boys. Kapela hraje hodně
baladických písniček, které David zpíval s takovou
přesvědčivostí, až mi běhal mráz po zádech. A nebyl
jsem sám, když třeba zpíval písničku o nešastné
smrti slavného jižanského generála Stonewalla
Jacksona za občanské války, kterého omylem
zastřelili vlastní vojáci, můj soused neustále vzrušenými výkřiky komentoval celou skladbu a paní
přede mnou se rozplakala. Škoda, že se tenhle zážitek nepodařilo přenést tak úplně na CD, mám dvě
Davisova CD a jejich poslech se zdaleka nevyrovná
zážitku z vystoupení. Sweet Sunny South předvedli
prima show ve stylu starých časů, na jeden mikrofon
a, pozor, s tenorovým banjem a ještě pro leváky. The
Lovell Sisters bylo výborně sezpívané sesterské trio
(19,16,14 let) se záběrem od bluegrassu až po keltskou hudbu. Za zmínku rovněž stojí jejich vynikající
patnáctiletý kytarista Jake Stargel. Moc mě vzala
kapela bluegrassového veterána Alana Mundyho,
Alan Munde Gazette. Kapela bezvadně swingovala
a Alan Mundy je jeden z nemnoha banjistů, jehož
nezaměnitelný styl poznáte po pár taktech. Kapela
Karolina Sonshine se věnovala hlavně gospelům
ve stylu čtyřicátých let, vystoupení pak zakončil
kytarista Danny Stanley vynikající imitací Lestera
Flatta, Johnnyho Cashe, Maca Wisemana a Wille
Nelsona, kterou diváci odměnili bouřlivým aplausem. The Spinney Brother hráli směs vlastních věcí
a tradicionálů, blýskli se skladbou Rock in My Soul
zazpívanou a capella a ovace sklidilo Mulleskinner
Blues s nádhernými jódly. Skvělou práci odvedli
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Del McCoury Band & L. Sparks

rovněž Cedar Hill s výborně zpívající houslistkou
Lisou Ray. Velmi moderní muziku s úžasným drivem
hráli Cadillac Sky, basista Andy Moritz používal zajímavé zařízení na basu, hmatník u struny E nekončil
u oříšku, ale pokračoval dál směrem k hlavě basy.
Na hlavě byl připevněn pohyblivý kapodastr, kterým
šlo strunu podladit na hluboké D nebo C. Podladit
vlastně není to správné slovo, struna se neladila,
prostě se posunul ořech. Ještě modernější muziku
hrál Chris Thile s kapelou The How to Grow a Band,
hodně jazzu, velmi zvláštní a neotřelé hudební
nápady a postupy, vynikající. Famózní kytarovou
práci v kapele odváděl Chris Eldridge, syn legendárního banjisty ze Seldom Scene, Bena Eldridge.
Zážitkem byla houslistka Heidi Clare s kapelou
AtaGallop, která vystoupení v oldtimeovém duchu
doplňovala stepem. Neamerické kapely zde velmi
důstojně reprezentovali švédští Downhill Bluegrass
Band a irská zpěvačka Carmel Sheerin s kapelou
The Ravens. Jedním z mých nejsilnějších zážitků
vůbec bylo vystoupení Dana Paisleyho & The Southern Grass. Dan zde vystupoval během prezentace
velmi aktivní bostonské BG asociace a bylo věru co
poslouchat. Kapela kráčí ve stopách Danova otce,
Boba Paisleyho a hraje nejryzejší tradiční bluegrass
s takovou silou a razancí, že přemýšlím, jestli jsem
vůbec kdy něco podobného slyšel. Tradicionály
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stokrát slyšené, zahrané tím nejkonzervativnějším
možným způsobem a přesto tak, že jsem ani nedýchal. Letos měla kapela koncertní šňůru o Evropě
a vystoupili i na holandském EWOBu, kdo je slyšel,
dá mi snad za pravdu. Milan Leppelt za kapelou po
jejich vystoupení ve Voorthuizenu zašel prohodit pár
slov a mimo jiné zmínil, že takhle nějak si myslí, že
by měl znít bluegrass, na což Dan Paisley opáčil, že
oni si to myslí už dávno. Fascinující bylo také vystoupení Krüger Brothers, kteří již před časem přesídlili
natrvalo z Evropy do USA. Na podium si pozvali jako
hosta fenomenálního houslistu Mikea Clevelanda
a následoval vodopád hudebních nápadů podložený
virtuozitou všech zúčastněných. Abych se ale jen
nerozplýval, prapodivným zážitkem bylo naopak
vystoupení kapely Daughters of Bluegrass (Dcery
bluegrassu). Na podium napochodovalo zhruba
15 nebo 20 umělkyň, z nichž některé měly vážné
problémy vůbec nástroj zvládnout a některé na něj
raději ani nehrály, což bylo nakonec možná lepší, ale
vzhledem k tomu, že ani nezpívaly, zůstal mi důvod
jejich přítomnosti na vystoupení utajen. To že kapela
neuměla slova a aranže, to už byly jen takové pranepatrné mušky. Jejich CD Back to the Well dokonce
vyhrálo desku roku IBMA (neslyšel jsem ho, takže
nehodnotím), poněkud mi to celé zavánělo politickou
korektností, rovností příležitostí, feminismem a dal-

Ve čtvrtek večer jsme jeli autobusem do nové
Grand Ole Opry na předávání cen IBMA. Nová
Opry je obrovský zábavní areál ležící zcela mimo
Nashville, najdete zde prodejny hudebních nástrojů,
nákupní centra, prodejny upomínkových předmětů,
zábavní parky pro děti a všude okolo jsou motely
nebo campy pro návštěvníky. Měl jsem pocit, že
Američané si návštěvu zde dost považují, většina
rodin zde byla vyšňořená jak v neděli do kostela.
Samotná Opry je sál pro zhruba 4000 lidí, který byl
během předávání cen víceméně zaplněn. Myslím,
že po takové době nemá celkem cenu psát, kdo
jednotlivé kategorie vyhrál, lze to bez problémů najít
na internetu a tak jen pár věcí, které mi utkvěly v paměti. První bylo nacvičování potlesku. Celý večer
uváděl Eddie Stubbs, vynikající moderátor s nádherným hlasem a obrovskou znalostí bluegrassu, svého
času také jeden z mých nejoblíbenějších fiddlerů
v kapele Johnson Mountain Boys. Zájemcům odporučuju najít si stránky legendární radiové stanice
WSM a poslechnout si záznamy pořadů s Eddiem,
stojí to za to. Vysílání z Opry šlo živě do éteru, takže
před začátkem nacvičoval Eddie s diváky potlesk,
museli jsme ho opakovat asi čtyřikrát, než ho Stubbs
uznal za hodný Grand Ole Opry a hlavně bylo nutno
nacvičit znamení pro začátek a konec potlesku,

právě kvůli živému přenosu. Pak probíhal samotný
ceremoniál, který zahájil Ricky Skaggs se svojí
kapelou doplněnou filharmonií, no můj šálek čaje
tyhle splácaniny tedy nejsou. Na podiu pak defilovali
vítězové jednotlivých kategorií, ve chvílích, kdy do
vysílání vstoupily reklamní bloky, promítalo se na
plátno. Celý večer velmi sympaticky spolumoderoval
Marty Stuart, který jako hosta přivedl na scénu Bobby Osborna a zazpívali si spolu Rabbit in the Log.
Během aplausu pak Marty zvedl kytaru, vzal kolem
ramen Bobbyho a povídá: „Tohle je kytara Lestera
Flatta a tady to mandolína Bobby Osborna, tohle je
pravá Grand Ole Opry!“ Moc pěkné to bylo.
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šími mně tak milými čertovskými vynálezy. Škoda,
pár dobrých muzikantek mezi nimi určitě bylo.

A pak se začaly dít věci. Nejprve zahrál Bluegrass
band amerického námořnictva, dali jeden tradicionál,
pak začali pěkně „zbluegrassovaný“ pochod amerických námořníků a pokračovali hymnami jednotlivých
složek amerických ozbrojených sil. V mezihrách
se vždycky kytarista zeptal, kdo u té či oné zbraně
sloužil, bývalí vojáci v publiku povstali a celá Opry
zabouřila potleskem. To už jsem pozoroval, že se můj
norský přítel poněkud ošívá. Posledním hřebíkem ale
bylo vystoupení Rhondy Vincent, která si během své
písničky, ve které zpívá o válkách, ve kterých bojovali
američtí vojáci, zvala na podium veterány těchto válek, takže na konci stáli na podiu veteráni 2. světové
války, vojáci z Koreje, z Vietnamu, z Perského zálivu
a Opry znovu bouřila potleskem. Mám Ameriku rád

Hot Rize
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a nic z toho mi nevadilo, celou dobu pobytu v USA
jsem si uvědomoval, že jsem v zemi, která je ve
válce. Ve válce, o které si můžeme myslet ledacos,
nicméně ve válce za, jak si alespoň myslím, správnou
věc a tak mi nejrůznější projevy vlastenectví, kterých
jsem byl několikrát svědkem, nijak nevadily. O to víc
mě překvapila odmítavá reakce řady lidí, zejména ze
zahraničí, kteří byli v Opry se mnou. O celé věci se
bouřlivě diskutovalo po návratu ještě dlouho do noci
a pozoroval jsem i hádky na ostří nože, nakonec došlo i k nějakým odstoupením ve vedení IBMA. Říkalo
se, že to bylo naplánované, dramaturgie v Opry to
zakázala, Rhonda to celé přesto uskutečnila a protože to byl přímý přenos, nedalo se tomu ani nijak
zabránit. No pravda je, že se to na vyhlašování cen
mezinárodní asociace možná tahat nemuselo, na
druhou stranu jsem přesvědčen, že jsme s Američany
na jedné lodi, a chceme či nechceme. Leč od politiky
zpět k muzice.
V pátek a v sobotu už byly výstavní prostory
otevřeny pro veřejnost a celou gigantickou akci
zakončovalo páteční a sobotní finále v obrovském
hlavním sále kongresového centra. Na pódiu se
od jedenácti hodin dopoledne až do půlnoci vystřídalo po oba dny zhruba 40 kapel, o řadě z nich už
jsem se zmínil v předchozích článcích, takže jen
v krátkosti. Mám rád a moc se mi líbil David Peterson & 1946, vynikající zpěvák věnující se tomu
nejryzejšímu tradičnímu bluegrassu. Chvilku jsem
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s ním v zákulisí mluvil a musím říct, že si nesmírně
považoval toho, že si může na finále zahrát, by o půl
dvanácté dopoledne. Dalším zpěvákem podle mého
gusta a po mém soudu jeden z nejlepších sólových
kytaristů byl Larry Sparks, skvělý byl samozřejmě
Doyle Lawson a celý páteční večer zakončil úžasný Del McCoury Band. V sobotu jsem si vychutnal
zejména Hot Rize, legendární kapelu, která psala
dějiny bluegrassu. Zesnulého kytaristu Charlie Sawtella nahradil brilantní kytarista Bryan Sutton a by mi
Charlieho originální a úsporný styl byl bližší, show
to byla úžasná a jásot diváků nebral konce, myslím,
že Hot Rize měli u diváků zdaleka největší úspěch
ze všech kapel sobotního večera. Však taky jejich
tričko stálo 20 $, zatímco ostatní kapely je prodávali
za 10–15 $. Nesmím také zapomenout na smutné
vystoupení všech přítomných dobristů, kteří tak uctili
památku Joshe Gravese, člověka, který přinesl do
bluegrassu dobro. Josh Graves měl v sobotu večer
vystoupit a v sobotu brzy ráno skonal, takže jeho
Foggy Mountain Rock zazněl už bez něj.
Dovolím si te malou vsuvku ze zákulisí. Na finále je zvykem, že kapely uvádí vždy jeden profesionální moderátor neboli MC a jeden host, vzhledem
k tomu, že jde o přehlídku mezinárodní BG asociace,
pokud možno ze zahraničí. Tak se v roli moderátorů
vystřídal Rienk Jansen z Holandska, moje kamarádka Jane, jinak DJ z australského rádia, Dagfinn
Pedersen z Norska a spousta dalších. V pátek večer

bluegrassový zpěvák všech dob a že mě jeho muzika přivedla k bluegrassu a tudíž znám samozřejmě
i jeho dlouholetého spolupracovníka a přítele, na
což ten ctihodný muž odpověděl: „Dobře to říkáš,
synu! Dnes se pořád mluví o Monroeovi a Scruggsovi a na starého Lestera se zapomíná. A to je velká
chyba, protože tu moc chybí!“ Tak jsem si zase utřel
oči a pokračoval k sympatickému mužíčkovi jménem
Everett Lilly, který nastoupil někdy v roce 53 jako
mandolinista a tenorový zpěvák po Curley Secklerovi do Foggy Mountain Boys, Lester na něho vzpomínal jako na jediného člověka, který dokázala zároveň
hrát, zpívat a žvýkat tabák. No, stálo to pocení na
podiu za to, nevím, jestli se mi ještě někdy podaří
setkat se s takovými legendami takhle zblízka, srdce
mi buší ještě te, když to píšu.
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mi Dagfinn oznámil, že v sobotu dopoledne budu
finále spolumoderovat i já. Vzhledem ke své chatrné
angličtině (a to si ještě dost fandím) jsem to odmítl,
nicméně Dagfinn se mě rafinovaně zeptal, zdali bych
chtěl mít backstage pass, opravňující ke vstupu do
zákulisí a tomu jsem prostě neodolal. Taky jsem toho
potom rozhodně nelitoval. Trval jsem ale na tom, že
si musím všechno dopředu připravit, takže jsme zašli
za kanadským MC, který měl se mnou dopolední finále uvádět. Domluvili jsme se, jak to celé proběhne
a zejména jsme si domluvili, o čem spolu budeme
konverzovat. Několikrát jsem mu zdůraznil svoje nevalné jazykové schopnosti a upozornil ho, že na mě
musí mluvit pomalu a zřetelně, zejména vzhledem
k tomu, že jsem chvilkami měl pocit, že kanadská
angličtina nemá s americkou nic společného a že
je to nějaký zcela jiný, mně nesrozumitelný jazyk.
Ten dobrý člověk mi to všechno slíbil, nicméně sliby
chyby. V sobotu dopoledne jsme začali, jak jsme se
domluvili. Pohovořil jsem o České republice, o tom
že máme nejstarší evropský bluegrassový festival,
o stovkách kapel a desítkách festivalů a odpovědí
byl bouřlivý potlesk publika. Vzhledem k tomu, že
v publiku bylo možná několik tisíc lidí, docela mě to,
starého citlivku, dojalo. Ve druhém vstupu se ovšem
kolega zeptal na něco úplně jiného, než jsme byli
domluvení a co horší, nerozuměl jsem mu, na co.
No potil jsem, potil, ale nakonec to všechno nějak,
snad dobře, dopadlo. A odměna byla sladká, mohl
jsem pak s pasem kdykoliv do zákulisí, nesmírně
zajímavé bylo sledovat, jak se jednotliví muzikanti
rozehrávali, jak spolu zpívali, zejména u sestav,
které spolu normálně nehrají, takže za chvíli jsem
seděl na lavici s Curley Secklerem. Curley je jeden
z mých nejoblíbenějších tenorových zpěváků, jeho
dueta s Lesterem Flattem považuju za nejúžasnější,
která byla kdy bluegrassu nazpívána, samozřejmě
snad s výjimkou duet Monroe – Flatt, navíc patří
mezi pickery úplně první generace, narodil se v roce
1919 a vystupoval už před druhou světovou válkou.
Na té lavici seděl vedle Curleyho Larry Sparks, nad
nimi stál J. D. Crowe a všichni tři sezpívávali vokál
na večerní show. Curley, by má v každém uchu
naslouchátko, zpívá pořád svým nezaměnitelným
tenorem a slyšet tyhle tři dohromady z tak bezprostřední blízkosti, no nijak se za slzy, které jsem si
potajmu osoušel, nestydím. Nechal jsem si pak od
Curleyho podepsat plakát a dal se do řeči s jeho
velmi sympatickou paní. Ptala se mě, odkud jsem,
na Českou republiku reagovala velkými otazníky
v očích, tak jsem rychle dodal, že je to v Evropě.
Hroznou radost jsem měl také z rozhovoru s mužem
jménem Lance LeRoy, který uváděl sobotní poslední
show. Lance dělal dlouhou dobu manažera Lesterovi
Flattovi. Také on se mi podepsal na plakát a zároveň
se zeptal, odkud ho znám. Opáčil jsem, že jsem velký Lesterův fanda, že je to po mém soudu nejlepší

Vrátím se k finále sobotního večera, který
ukončoval právě Curley Seckler s přáteli. Curley
hrál na kytaru a zpíval, doprovázel ho J. D. Crowe
na banjo, Mike Compton na mandolinu, Everett Lilly
na housle, Mike Bubb na basu, kromě toho se na
podiu vystřídala celá řada dalších muzikantů a celé
to, jak už jsem psal, uváděl Lance Leroy. Pro mě nezapomenutelný zážitek, by zblízka v zákulisí to bylo
ještě silnější. Pánové hráli písničky notoricky známé
i songy, které jsem slyšel prvně, hlavně Curley měl
hodně svých písní, které jsem slyšel poprvé. Však
také ve svých 88 letech pořád natáčí!
No a to je tak zhruba všechno, co jsem za ty necelé 3 týdny v USA zažil a hlavně slyšel. Asi z toho
budu žít ještě spoustu let a tak pokud to jen trochu
jde, neváhejte a vydejte se za oceán, stojí to opravdu
za to. A nakonec velký dík Dagfinnovi Pedersenovi,
bez jehož pomoci bych se neobešel a kterému nikdy
nebudu moc dost oplatit to, co pro mě udělal.
Pavel Brandejs
Lance LeRoy & Brandy
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Krüger Brothers, KONEČNĚ ZASE JEDNOU VE ŠVÝCARSKU
Švýcarsko se po více než čtyřech letech konečně znovu dočkalo koncertu Krüger Brothers.
Přes dvě dekády byli ozdobou švýcarské hudební scény a najednou jako by se po nich zem
slehla. Možná, že mnohý z vás si je ještě pamatuje
z Kopidlna, myslím v roce 1999.
Do Evropy přijeli letos na hudební veletrh do
Franfurtu a švýcarský koncert byl na četná přání
zorganizován během pouhých 6 týdnů.
Sál curišského Volkshausu byl v onu neděli
1. dubna narván k prasknutí.
A opravdu nebyl to „Apríl“!
Koncert zahájil Todd Wright, zástupce Deering
Banjos z Nashville. Přijel s nimi jako doprovod
společně s Janet a Gregem Deeringovými. Jens je
jejich nejlepší živou reklamou.
Krüger Brothers hrají ve stejné sestavě, jakou
jste naposledy viděli. Jens na banjo, Uwe na kytaru
a třetí “bratr,“ Američan Joel Lansberg hraje na
basu.
Jejich život je natolik pestrý, že by se o nich
dala napsat kniha. O to hůř se mi to asi podaří
zhustit do krátkého článku. Profesionálně začali
vystupovat již jako děti, první koncert měli v roce
1972. (Jens je ročník 61, Uwe asi o rok starší).
Když jim umřela matka, začali se živit jako pouliční
muzikanti a jezdili po celé Evropě.
Uwemu se líbila country, Jensovi zase bluegrass. Když přišla do kin „Deliverance,“ ještě je
coby nezletilé na představení vůbec nepustili.
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Uwe hrával s mnoha známými country kapelami, například s Johnem Brackem a Jeffem Turnerem, Jens začínal s Bluegrass Family. Tam jsem
se s ním někdy v roce 1975 seznámila i já. Chodili
jsme se s Bobem Lauerem, známým to švýcarským
stavitelem banj, učit hrát bluegrass k patriarchovi
Bluegrass Family Finnovi Bodenmanovi.
(Z Boba, který je původem Brňák jako já, jsem
si tehdy dělala legraci, že neudrží rytmus, a že z něj
pořádnej banjista nikdy nebude. Ale háčky na posměváčky! On to s banjem svou pílí někam dotáhl,
což se o mě s kytarou ríct nedá). A právě s banjem
značky Lauer se vydal Jens na cestu k slávě. No,
abych ale moc neuhýbala…
Jensovi se v roce 1982 vyplnil jeho největší
sen. Odjel do Ameriky a na nějakou dobu se stal
členem Bill Monroe’s Bluegrass Boys. Bill Monroe
ho představil jako svého prvního evropského banjistu v Grand Ole Opry v Nashville.
V roce 1986 založili Uwe s Jensem a jeho ženou Christou na basu Appalachian Barn Orchestra.
Po třech letech, když Christa měla s malými dětmi
čím dál míň času na profesionální vystupování, ji
vystřídal Joel a přejmenovali se na Krüger Brothers.
Víc než tři roky měli svou vlastní show v radiu
a také je často bylo vidět i v televizním pořadu
„Country Roads“.

Krüger Brothers

V roce 1997 byli pozváni na Merle Fest do Severní Karoliny. Zahráli tam s úspěchem přímo bombastickým. Moji američtí přátelé mi tehdy referovali,
že se lidé na festivale zdravili větou: „Už jste viděli
Krüger Brothers ze Švýcar?“
Každoroční několikaměsíční šňůry po Americe
následovaly.
První dal před 5 lety Švýcarsku vale Uwe,
(s tím, že mu tam aspoň nikdo nebude nadávat,
že je tlustej, džíny na sebe dostane v každém supermarketu a může si tam opravdu dělat co chce).
Po roce a půl se vystěhoval ze Švýcarska i Jens
s rodinou. Svůj nový domov te mají v Blueridge
Mountains v North Carolina.
Hrají na všech velkých festivalech a stali se
tam nejznámějšími švýcarskými muzikanty všech
dob. Zato ve Švýcarech jsou te pouze vzácnými
hosty.
Jejich hudba má v sobě něco magického. Jejich kompozice připomínají klasickou hudbu starých
mistrů. Hrají pomalé skladby, plné citu, z toho přechází k super rychlým bluegrassovým instrumentálkám. Vážná hudba se střídá s parodiemi, někdy se
smějí, jindy jsou blízko k slzám. Jejich koncerty jsou
nabité emocemi, jak pro muzikanty, tak i publikum.
Od prvních tónů diváci podlehnou jejich kouzlu.
Uwe se zeptal obecenstva, zda lidem nevadí,
že budou během koncertu sedět.
Také prohlásil, že si nejsou jisti, jestli se jejich

hudba vůbec bude líbit, protože do bluegrassu to
má daleko.
Sám se pokusí mluvit co nejmíň, Jens majíce
plné ruce práce s banjem stejně nikdy neřekne ani
slovo…
Připravili si pro nás stejný program, jako hrají
ve Státech.
Začali se svými vlastními nádhernými kompozicemi. Uwe nám přednesl píseň „Time for a coffee at
home“ a následovaly rychlé instrumentálky.
Dále zazpívali první piseň složenou již v Americe, která se tam okamžitě stala hitem: „Carolina
in the fall“.
Začali vtipkovat o tom, že povětšinou si od nich
lidé přejí, aby zahráli píseň z filmu.
Obvykle žadatel ale ani neví název. Nejčastěji
prý chtějí „ten banjový souboj“.
Zahráli tedy Duelling banjo, postupně jsme jako
filmovou revui měli před očima Deliverance, Bonnie
& Clyde, Růžovového pantera, Jamese Bonda,
Bratříčku, kde jsi, Doktora Živaga, Bonanzu atd.
Filmové skladby se prolínaly s melodiemi, jako ruská „Kalinka“, kde byly skoro slyšet balalajky, „What
a wunderful word“, mezitím Mozartův „Marsch“
(pochod) a „Country Roads“ nám předvedli ve stylu
„reggae“ jako někde na festivale na Jamaice.
Celé to banjové preludium trvalo přes dvacet
minut a publikum padalo smíchem.
Pro uklidnění dali „John Henry“ a několik rych-
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Krüger Brothers
lých instrumentálek od Doc Watsona.
Těsně před koncertem jim byly přinesené
nejnovější cédéčka, čerstvě vypálené, ještě skoro
teplé.
CD se jmenuje Krüger Brothers – The Suite,
volume one (Double Time Music 2007) a o přestávce už byly na prodej.
Hudbu z tohoto CD nám předvedli ve druhém
setu. Uwe uvedl, že te bude následovat 45 minut
bez přestávky a bez potlesku. Lidé a si udělají pohodlí, zavřou oči a poddají se hudbě. Komu se to
nebude líbit, může klidně usnout, nebude to vidět.
Vlastní skladby z tohoto CD nacvičili s Bangorským symfonickým orchestem a premiéra bude ve
státě Maine letos 1. června.
Lidé jim prý často vyčítají, že nehrají dost bluegrass, neb nemají housle. Při této „Suite“ je bude
doprovázet osmdesátičlenný orchestr s dokonce 20
houslemi… Dostali za to prý nějakou prestižní hudební cenu. Předpokládám, že to pak s tím orchestrem vyjde jako „The Suite – Volume Two“ V sále
vládla jedinečná atmosféra. Mnohý si vzal k srdci
Uweho slova a poslouchal se zavřenýma očima,
naplno se poddávajíce jejich nádherné muzice. Instumentálky se proplétaly s procítěně přednesenými písněmi, v publiku by bylo slyšet snad i špendlík
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spadnout. Suitu zakončilo „I know some day I’ll see
you again“, kterou věnovali svému příteli Johnymu
Brackovi. Nejenom na jevišti se zalesklo pár slz…
Nekonečný potlesk se „standing ovations“ následoval. Tradičně zahráli několikaminutový „Orange
Blosson Special“.
Ještě se ale museli párkrát vrátit, jinak by se
Volkshaus potleskem zbořil. Poslední píseň „Will
the circle be unbroken“ už s nimi zpíval celý sál.
Pořadatel jim navrhl, zda by si to nechtěli za
rok zopakovat. Uwe se tedy zase zeptal publika.
Odpově byla víc než jasná. Doufejme, že se tedy
za rok zase budeme mít na co těšit!
Více informací a kompletní diskografie na
www.krugerbrothers.com
Lilka Pavlak, 21. Dubna 2007

‹*8.10. 1950›

Pictures (1988). Russ Barenberg také natočil řadu
instruktážních videí a škol.

Russ Barenberg je jeden z nejmelodičtějších
bluegrassových kytaristů. Kromě kytary hraje výborně i na mandolínu. I když jeho nejaktivnější muzikantské období bylo v sedmdesátých, osmdesátých
a devadesátých letech, i dnes se občas objevuje na
některých nahrávkách a podiích. Inspirován hrou
Doca Watsona začal hrát ve třinácti letech na kytaru
a důležitý mezník v jeho hudebním vývoji přišel o rok
později, kdy objevil Clarence Whitea na nahrávce
Kentucky Colonels Appalachian Swing.
V roce 1970 zakládají společně s Tony
Trischkou, Kenny Kosekem a Johnem Millerem
skupinu Country Cooking. Po jejím rozpadu v roce
1975 se na čas věnuje elektrické kytaře v jazz-rockové kapele Carried Away. Po dvouleté hudební
odmlce zakládá spolu s Trischkou, Millerem a Mattem Glaserem kapelu Heartlands, která sice nenatočila žádné album, zato ji můžeme slyšet na první
Russově sólové nahrávce Cowboy Calypso z roku
1980. Další kapely, se kterými Russ Barenberg
účinkoval a nahrával byly např. Fiddle Fever nebo
Laughing Hands.
V roce 1986 se přestěhoval do Nashvillu, kde
společně s Jerry Douglasem a Edgarem Meyerem
natáčí skvělou desku Skip, Hop & Wobble. Dále
se objevuje na albech Bély Flecka, Hazel Dickens,
Mel Tillis nebo Randyho Travise. Další Russova sólová alba jsou Behind the Melodies (1983) a Moving

Příznivce Russe Barenberga určitě potěší zpráva, že právě vychází jeho nové album When at Last,
které obsahuje Russovy vlastní melodie a na kterém
se z hostů objeví např. Jerry Douglas, Stuart Duncan, Viktor Krauss nebo Dennis Crouch.

Russ Barenberg

Russ Barenberg

Ondra Kozák
www.bluegrassguitar.wz.cz
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Jedným z najvýznamnejších sviatkov akustickej
hudby nielen na Slovensku je nepochybne Dobrofest. Naša spolupracovníčka Katka vyspovedala
trošku výkonného riadite a Dobrofestu – Petra „Bonza“ Radványiho
Rozhovor s výkonným riadite om Dobrofestu
Petrom Radványim
Dobrofest už niekoko rokov hadá svoju optimálnu podobu. Tento rok dokonca zmenil už tretí
krát termín svojho pôsobenia .Mení sa aj celková
dĺžka trvania Dobrofestu, ktorá sa skracuje na tri dni.
Kde sú hlavné príčiny týchto zmien?
Po ve kolepo poňatom predchádzajúcom jubilejnom 15. ročníku (4 dni, hostia z 15 krajín a 4
svetadielov), ktorého úspech podkopalo neobyčajne
zlé počasie, tohtoročný festival bude skromnejší.
Zoštíhlili sme ho na tri dni, vrátili spä na Trojičné
námestie a v nádeji na konečne pekné počasie
posunuli jeho termín až na koniec júna, ke celé
podujatie bude spojené aj s otvorením Kultúrneho
leta v Trnave. Okrem koncertov na Trojičnom námestí sa návštevníci festivalu budú môc zúčastni
aj na neformálnom stretnutí s niektorými hviezdami
Dobrofestu na podujatí Tvárou v tvár v Dome hudby,
nebude chýba ani špeciálny koncert pre hudobných
fajnšmekrov v Synagóge a organizátori už tradične
pripravili aj satelitný koncert v Dolnej Krupej, odkia
Dopyerovci pochádzali. Kompletný program tohtoročného Dobrofestu, ktorý sa uskutoční v dňoch
28. - 30. júna, záujemci môžu nájs na internetovej
stránke www.dobrofest.sk
Otvorenie Dobrofestu je tento rok naplánované
v kine Hviezda a ponúka špeciálny zážitok v podobe
spojenia udovej hudby a dobra. Diabolské husle
Berkyho Mrenicu a dobro Henrich Nováka nebudú
však jediným ahákom tento večer. Na koho sa ešte
môžeme teši?
Dobrofest aj v tomto roku už tradične ponúkne
multižánrovú zmes vynikajúcich domácich i zahraničných súborov s dominujúcim zvukom rezofonickej gitary, ktorej vynálezcovi, slovenskému rodákovi
Johnovi Dopyerovi (1893–1988), je celý festival
venovaný. V tomto roku sme pripravili aj zaujímavý
experiment, jedinečné spojenie rezofonického dobra
s udovou hudbou – spoločné vystúpenie známeho
súboru Diabolské husle s hosujúcim dobristom
Henrichom Novákom na otváracom koncerte festivalu. Dúfam, že to návštevníci ocenia. Nemenej zaujímavou kombináciou bude aj koncert speváka Petra

Lipu so sprievodnou skupinou, v ktorej bude hra
alší známy slovenský dobrista Peter Szabadoš.
Ve ký zážitok s ubuje aj vystúpenie mladého amerického dobristu Todda Livingstona s jeho Bandom,
v ktorom hrá aj vynikajúci gitarista a spevák Tim
May. Na tohtoročnom Dobrofeste sa objaví aj množstvo nových tvárí. Po prvýkrát si budeme môc v Trnave vychutna nádherný hlas čierneho amerického
speváka Big Daddy Wilsona s jeho medzinárodnou
skupinou Mississippi Grave Diggers. Z Francúzska
príde vzda hold Johnovi Dopyerovi spevák a hráč
na rezofonickú gitaru Pascal Mesnier, z Po ska
bluegrassová skupina Czas na Grass, z Nemecka
dobrista, spevák a hráč na ústnu harmoniku Stefan
Amt so súborom Tea Bone, z Maarska skupina
Tom White Harp User a z Rakúska spevák a hráč
na rezofonickú gitaru Christian Prechtl. Okrem nich
v posledný júnový víkend stretneme na pódiách
Dobrofestu aj známeho českého speváka Roberta
Křesana s jeho skupinou Druhá Tráva, v ktorej hrá
najlepší český dobrista Luboš Novotný. Od našich
najbližších susedov spoza západných hraníc prídu
ešte súbory Wyrton a Petr Kus a Fámy. alej v Trnave privítame slovinského speváka a dobristu Kosta
Braneho a nebude chýba ani taliansky superspevák
a gitarista Toni Balocco a jeho Dobro Mafia. Domácu slovenskú scénu okrem už spomínaných budú
zastupova súbory Grasscountry, BG Time, Bonzo
& The Resonators s Bobošom Procházkom, či slovensko-holandská formácia Waterﬂow.

Trošku bližšie o Dobrofeste.

Trošku bližšie o Dobrofeste. Ve sa už blíži!

Kvalitné koncerty v Synagóge už udia dobre
poznajú. Vedie ich tam nielen dobrá akustika, ktorú
tieto priestory ponúkajú, ale hlavne kvalitná hudba
a energia kapiel, ktoré tento priestor napĺňajú. Kto to
bude tento rok?
V tomto roku sa koncert Dobrofestu pre fajnšmekrov v synagóge uskutoční v sobotu 30. júna so
začiatkom o 16. hodine. Bude bohato medzinárodne
obsadený. Vystúpi na ňom spevák a hráč na rezofonickú gitaru Pascal Mesnier z Paríža, nemecký
súbor Tea Bone a skupina talianskeho speváka
a gitaristu Toni Balocco´s Dobro Mafia.
Podujatie Face to face alebo Tvárou v tvár
priahuje hlavne udí, ktorí sa chcú osobne stretnú
s hudobníkmi a položi im otázky, ktoré ich zaujímajú. S kým budeme môc diskutova?
Predbežne rátame s členmi Todd Livingston
Bandu z USA, s Pacalom Mesnierom z Francúzska
a s Tonim Baloccom, no je celkom možné, že sa k nim
pridá ešte niekto alší. Všetko záleží od okolností.

23

Trošku bližšie o Dobrofeste.

Hlavné pódium na Trojičnom námestí ponúkne
aj tento rok kvalitnú produkciu. Výber bude pestrý
a znovu sa potvrdí, že neexistujú rozdiely ani hranice a vždy zostane jediné. Dobro v hudbe. Sú naplánované aj sprievodné akcie?
Niektoré veci sú ešte v štádiu jednania, takže
nerád by som o nich hovoril vopred. V každom
prípade sa v sobotu 30. júna uskutoční satelitný
koncert v kaštieli v nealekej Dolnej Krupej, odkia
Dopyerovci pochádzali. Tamojšiemu publiku ponúknu mimo iných svoju porciu dobro hudby aj Christian
Prechtl z Rakúska a Kosta Brane zo Slovinska.
Z hlavného programu vypadli tance, ktoré boli
už niekoko rokov v malých blokoch príjemným
osviežením hlavne pre mužského diváka.
O tancoch sa ešte jedná.
Zabezpečili organizátori občerstvenie na námestí, tak ako to bolo zvykom po iné roky?

Áno.
Vystúpenie ktorého umelca by si poda teba
rozhodne nemali necha ujs Trnavčania?
Všetko záleží od ich výberu. Môj tip je Big Daddy Wilson a Todd Livingston Band, ale i vystúpenie
skupiny Fragment, ktorej členovia sa stretnú na
špeciálnom koncerte v Trnave, kvôli ktorému priletí
zo zámoria aj ich bývalá speváčka a basgitaristka
Janka Doláková, ktorá v súčasnosti pôsobí v USA.
Čo odkážeš u om, ktorí ešte na Dobrofeste
neboli?
Že je už na čase, aby prišli. Dobrá hudba, dobrá
atmosféra a dobrí udia – to sú už tradičné atribúty
Dobrofestu, ktoré ho preslávili po celom svete. Ak
sa v tomto roku k nim pridá ešte aj dobré počasie,
pripíše si celkom určite alší bonusový bod k dobru
a všetci budeme spokojní.
Katka Erentová

Blackjack – No One Like You

Blackjack – No One Like You
Bluegrassová
skupina Blackjack
v
těchto
dnech
vydala novou dlouhohrající
desku
s názvem No One
Like You. Je to již její
třetí CD, tentokrát
vydané po odmlce
tří let.
Obvyklou hudební tvář skupiny obohatil jako
host Ondra Kozák ze skupiny Křeni s houslemi
a nutno zdůraznit, že svým přístupem k nahrávanému tradičnímu materiálu potvrdil nejen pověst
skvělého hudebníka, ale i spolehlivého a prima
kamaráda.
Na desce se nachází 14 skladeb. Všechny zpívané kusy jsou v angličtině. Dvěma skladbami, i tou
titulní, přispěl bluegrassový bard pan Ivo Drbohlav.
Instrumentálku dodala skupina sama. Nahrávání
probíhalo ve studiu Daliborka/Kocis v Táboře
u soundmastera Luboše Kocourka.

Blackjack nahrával desku ve složení:
Ondra Plucha – kytara, zpěv
Slávek Podhráský – mandolína, zpěv
Richard Podhráský – kontrabas, zpěv
Martin Kubec – banjo, zpěv
Ondra Kozák – housle, j.h.
CD kapela nabízí za lidovou cenu pouhých
200 Kč. A to jak na jejich vystoupeních, tak i na
dobírku. Podrobnosti, ukázky i další info např. o koncertech a vystoupeních, členech kapely a v neposlední řadě i o křtu nového přírůstku Blackjacku
naleznete na www.blackjackband.cz. Mezi další
hobby kapely patří i lov celebrit. Viz fotogalerie – doporučujeme.
Blackjack se na desce „No One Like You“, stejně tak jako u předchozích dvou CD, snažil vyhledat
staré, neobehrané tradiční písně a vtisknout jim
poněkud modernější podobu. Kdysi jedna významná
osobnost napsala, že se Blackjack svým pojetím
pohybuje na hranici mezi tradičním a „trochu“ moderním bluegrassem a tuto myšlenku deska No One
Like You jistě naplňuje.
Recenzi na CD od Milana Leppelta naleznete
v příští Listech.
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Natočeno, smícháno a masterováno v Sabík Studio,
Medveov (SK), únor – duben 2007. Hudební a zvuková režie, mix, mastering – Peter Szabados, Ondra
Kozák. Edice Modrá struna č. 4
Just The Sky You´re Under / Last Lovely Waltz / Cool
Night / Vzpomínky / I Know What It Means To Be Lonesome / Trying Not To Think / Mountain Stream / Kdyby
/ Falling, Falling, Falling / To co nás trápí / Klaun / Voice
Of The Bell Upon The Rain / Píchneš se a co?! / Tmavý
kout / 500 Miles
Blíží se festival Banjo Jamboree a nových nosičů
je jak hub po dešti. Kapely se činí, aby se měly čím
pochlubit na právě započaté festivalové sezóně. Tak
je to i v případě maldého karvinského sdružení Křeni.
Tato kapela si již za posledních pár let své místo na
hudebním nebi bluegrassu a přidružených žánrů
pevně vydobyla a kráčí kupředu mílovými kroky. Tohle
zbrusu nové CD je toho neklamným důkazem. Co
v něm hudbymilovný posluchač najde? Uslyší perfektně
sehranou partu muzikantů, kteří se projevují nevšední
instrumentální zručností, perfektní rytmikou, nápaditými
aranžemi a celkovou velmi dobrou sehraností. V jejím
středu najdeme již zkušené bluegrassové muzikanty,
kteří své hudební nadání projevují i v jiných bleugrassových kapelách. Jméno multiinstrumentalisty Ondry
Kozáka najdeme na soupisce Petr Brandejs Bandu,
Michal Wawrzyczek své banjové umění ukazuje v nové
kapele Ralpha Schuta G Runs And Roses. Ale abych
neodbíhal od Křenů. Poslední zpráva říká, že se na
letošním EWOBu ve Voorthuizenu umístili na 3.místě,
což je skvělý počin mezi více jak 40 kapelami z celé
Evropy. Ale zpět k desce. Je dvojjazyčná, zpívá se na ní
anglicky a česky.Stylově kapela vychází z modernějšího
pojetí bluegrassu a místy (hlavně v česky zpívaných
vlastních věcech) se dostává až do jiných sfér jako
new acoustic music či newgrassu. Pět členů se podílí
na autorské tvorbě, což je v pětičlenném sdružení do
určité míry unikum.

Desku rozjíždí
autorská věc Ralpha
Schuta nazvaná Just
The Sky You´re Under a melodicky mi
to trochu připomíná
věci Tony Rice. Last
Waltz Ondry Kozáka
má hezké housle,
neobvyklou harmonii
v refrénu a příjemně
se poslouchá. Cool
Night Michala Wawrzyczka a Ondry zní jak název napovídá – mrazivě. Působivě tam obzvláště zní banjo Píseň
Vzpomínky dvojice Karel Začal – Josef Hanulík spíše
připomíná zhudebněnou báseň a je vystřídána „známou
peckou“ I Know What It Means To Be Lonesome, která
má svižný rytmus a skvělá instrumentální sóla, kde je
těžko vybrat, kdo je lepší. A takhle bych to mohl postupně vyjmenovat až do konce. Mně jsou bližší melodické
věci, zpívané anglicky, ale na své si přijdou vyznavači
komplikovaných instrumentálek a mají tu z čeho vybírat
– Mountain Stream Vítka Hanulíka či Píchneš se a co?!
Z obou srší kulometná palba tónů v přesném rytmickém
sledu. V písni To co nás trápí mě zaujalo krásné Ondrovo kytarové sólo, stejně jako v předchozí skladbě Fallin´,
Fallin´, Fallin´. Písně na desce jsou dobře rozvržené, pomalé věci se pravidelně střídají s rychlejšími. Jak jsem
řekl, instrumentální práce kapely je skvělá a značně
desce dominuje. Vokálů je tam podstatně méně a zdají
se mi být zbytečně moc „zamlžené“. Nevím jestli to byl
záměr nebo poznaná nutnost, ale každopádně je trochu
škoda, že byly jaksi upozaděny. Myslím tím hlavně
sborové zpěvy. Na druhou stranu je pravda, že tu nejde
pouze o čistě bluegrassovou desku. Každopádně ale
jsou zpěvy čisté a ladí. Takže fandům modernějšího pojetí bluegrassu ji vřele doporučuji a nepochybuju o tom,
že si své místo na našem hudebním poli najde a získá.
Dobrý poslech!
Milan Leppelt
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Křeni na prodej!
Je tu třetí disk kapely Křeni, který nabízí hodně zajímavé muziky na vysoké úrovni a několik překvapení.
Kapela je už známou stálicí na české i evropské BG
scéně, sbírá ocenění včetně toho z posledního EWOBu.
Te nám přináší novou kolekci 15 písní.
Názvem „For Sale“ nesledovali Křeni úmyslný odkaz na stejnojmenné album Beatles z roku 1964. Spíš
jako mladším ročníkům jim ani nenapadlo, že ten název
je už použitý. Jistá vzdálená souvislost mezi českým

a britským albem by se najít dala: Beatles měli za sebou
dvě alba sestávající větším dílem z převzatých rokenrolů a jedno album kompletně autorské (Hard day’s night),
jejich čtvrté album znamenalo hledání „kam dál“ a rozšíření záběru. Křeni prošli podobným procesem - na prvním CD se vystřílel začátečnický repertoár, na druhém
experimenty – v případě Křenů také album výhradně
z vlastního materiálu. Te se soustředili na lepší výběr
skladeb – díky tomu je taky album daleko víc „sexy“ než
předchozí dvě.
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A skutečně: nová deska ukazuje, že se kluci posouvají dál. Z aktivního vystupování pochopili, že publikum
– i to české – ocení pestrost. Proto je deska dobře namíchaná ze základních složek, na které obecenstvo čeká.
Nabízí svižné bégéčko – něco známého, co rozehřeje
stylově zaměřené posluchače. Nabízí instrumentálky
z vlastního pera – protože tohle taky kapela umí výborně a je třeba to uplatnit. Nabízí vlastní písničky zpívané
česky. Vzhledem k tomu, že jako autoři se uplatňují
všichni, mají možnost na desku vybírat ty nejpodařenější kousky. Stylově ovládají bluegrass i new acoustic
music, country, folkové polohy i swing (na této desce
swingový kousek nenajdete, museli byste pohledat na
těch starších).
Překvapení první – změnili studio!
Po Benovi a Svaovi tentokrát angažovali Sabíka.
Výsledný zvuk se neustále zlepšuje. Z prvního poslechu
na sluchátka jsem odvázaný nebyl (Peo, prepáč), ale
těžko porovnat, když je ucho zvyklé na dokonalé studiové výsledky zahraničních špiček žánru. Takové srovnávání by nebylo úplně fér – Křeni přece jen na studio měli
trochu jiný rozpočet než americká profi kapela.
Překvapení druhé – změnili sestavu!
Skupina integrovala do své sestavy mladičké instrumentální talenty Vítka Hanulíka s mandolínou a Karla
Začala s dobrem, kteří už předtím získávali respekt jako
duo nebo každý sám za sebe. Oba se u Křenů dostávají
do příležitostí jako zpěváci a autoři. Celkově to zvuk Křenů ve všech těchto směrech obohacuje. Dobristu jako
hosta měli už na dřívějších deskách, te mají vlastního
a machra. No a Vítek byl střelec už jako žák základky,
kdy střílel od boku virtuozní skladby od Radima Zenkla
jako by nic. Pak našel i Thileho a další kvalitní inspirace
a je to slyšet. A všichni se naučili poslouchat i tu hudbu,
kterou mají v sobě, vybírat z ní to nej a předávat to svým
posluchačům.
Překvapení třetí – Křeni mají 4 lead zpěváky!
Ondra nemusí zpívat všechno sám, kapelní projev
získává víc barev, i živé hraní bude víc v pohodě. Navíc
do budoucna je to příslib pro další práci s vokály.
Pár postřehů k vybraným jednotlivým písním:
Úvodní „Just the Sky You´re Under“ je příjemná náladovka – zvukově mi připomíná něco od Billa Winshipa
nebo Loose Ties. O Ondrově barytonu už se psalo dřív,
poslouchá se opravdu příjemně. Ralph pěkně napsal,
Ondra dal písni pěkný výraz.
Druhá věc je waltz – asi další překvapení: Ondra
umí napsat moc pěkné melodie, ani harmonicky to není
nuda.
„Vzpomínky“ – zpívá Vítek! Také velmi příjemná
barva, měl by se tomu víc věnovat. Text mi ze začátku
přišel jako sbírka jednoslabičné vaty, ale myšlenka tam
je. Asi by prospělo při psaní textů mluvit svým vlastním
slovníkem.
„I Know What It Means To Be Lonesome“ – první
bluegrassovka desky, která mě pořádně probudila, hrnou to správně vpřed. Hoši vtipně spojili instumentálku

Cincinnati Rag (Fluxedo) s uvedenou písní, která má
stejný harmonický půdorys. Karel to „začal“ jasnou poctou Jerrymu Douglasovi a pak už to do Vás perou po
svém. Kytara, banjo i mando mají také moc pěkná sola.
Podobně to platí i o písni „Falling, Falling, Falling“ – tráva pěkně do modra.
„Trying Not To Think“ – opakoval bych se o Ondrově témbru, pěkné melodii, skvělých mezihrách, náladě.
Basa smyčcem pěkně podkresluje a graduje.
„Mountain Stream“ – jedna ze dvou Vítkových instrumentálek. Dobrá práce, je znát, že se učili u dobrých
vzorů a pochytili hodně, te to umí i sami napsat a velmi
dobře zahrát. Ještě trochu vyčistit timing (nespěchat)
a klidně si je spleteme s první ligou za oceánem.
„Kdyby“ – zpívá Lukáš a také umí vykouzlit náladu!
To platí i o rychlejší písni „Tmavý kout“. Pozor na
víc slabik v refrénu, než kolik se dá prakticky vyslovit.
Nápadité banjové solo! Nakonec takových bylo hodně
i na předchozím CD, je jasné že toto je jedna z dalších
silných stránek kapely. Na prvních dvou deskách mě
banjo Michala Wawrzyczka překvapilo hodně – myslím
tím „co hraje“, te už to beru jako osvědčenou kvalitu
a samozřejmost. Občas slyšíte, že k jeho učitelům patřili
Scott Vestal nebo Ron Block, ve výsledku z toho už leze
MW sám s vlastními nápady.
Taky závěrečná „500 Miles“ má bezva náladu – to
je něco s čím se kapela naučila velice dobře pracovat.
Průběžná sekunda ve vokálu před závěrečným zdvihem o ton byla jedním z dalších překvapení – je fajn,
že se kluci nebojí ani kroků tímto směrem v aranžování
vokálů. To pěkně předvádějí i ve „Voice Of the Bell Upon
the Rain“.
Další skladby si propátráte sami, nechci ta překvapení vykecat všechna. Je to prostě potřeba slyšet,
a víckrát! Celkově: brnkání – skvělé, zpěvy – působivé
a slibující další vývoj, včetně vícehlasů. Aranže – podařené, v podehrávkách je promyšlenost, umí používat
i další způsoby souhry než prosté střídání doprovod-solo-doprovod.
Výborná kytara Ondry Kozáka by si zasloužila
samostatný článek – je nejen špičkový hráč a neúnavný
kapelník, ale i ochotný propagátor bluegrassové kytary
na webu i v BG listech a všude, kde se dá. Že Lukáš
Rytíř jako zpěvák má taky sympatický projev jsem nezapoměl, sami si všimnete. A jako basista to drží rytmicky
pohromadě skvěle. V tomto případě s kontrabasem, na
předchozím albu mu to i s basovkou šlo moc dobře. No
a všichni jsou dobrá parta na jamování – naposledy
jsem to zažil ve Strakonicích před týdnem. V takových
situacích se pak ukáží i další možnosti v instrumentálním obsazení Křenů.
Zatím stručně jenom tolik. Kdo chce vědět podrobnosti o bookletu, o stopážích, o autorech, kdo komu
děkuje a tak – každý šastný majitel tohoto nového CD
to tam všechno najde. Tak a se Vám líbí! A těším se na
příští desku Křenů.
M. Hromčík, Květen 2007, Brno

Je trochu zvláštní psát recenzi na desku, na které hrají hlavní roli dva mí bývalí kolegové z PBB, ale
celá věc je o to jednodušší, že CD je vynikající. Pokud vám toto suché konstatování nestačí, tak nejdříve fakta: na CD je 13 skladeb, z toho je 9 vlastních,
P.R.S.T. hraje ve složení Svatka Štěpánková – lead
zpěv, Pepa Malina – housle, ak. kytara, vokály, Radek Hlávka – el. i akustické kytary, Fender piáno,
Tomáš Vokurka – bicí, rain stick (kdo ví, co to je?)
a jako hosté: Zdeněk Jahoda – mandolína, Radek
Vaňkát – dobro, Peter Mečiar – steel kytara, Radek
Zapadlo – soprán saxofon.
Celá muzika je postavena na Svatčině jemném
zpěvu, který její kolegové citlivě doplňují poměrně
úspornou instrumentací. Že Pepa Malina a Radek
Hlávka patří mezi naše nejlepší instrumentalisty, to
jsem věděl, ale že je Tomáš Vokurka tak mimořádný
bubeník, to mě, když jsem je poprvé viděl, překvapilo. Absolvoval stejně jako Radek a Pepa Jazzovou
konzervatoř J. Ježka v Praze, což je na celé desce
slyšet. Nikdo z kapely nemá technické problémy
a když dojde na jazz (na CD několikrát) jsou jako
ryby ve vodě, všichni ale hrají velice vkusně.
Dan Crary sice říká, že mluvit (a psát) o hudbě
je jako tancovat o architektuře, ale nějak vám to
přece jenom popsat musím. Tak podle mě je tahle
muzika někde mezi Susane Vega, Shawn Colvin,
a Alison Krauss, což je přesně poloha, která Svatce
sedí. P.R.S.T. myslím vyplňuje se svou muzikou
mezeru na českém hudebním trhu a nebojí se vydat

na pomezí všech
možným
žánrů
jako je jazz, folk
a akustická hudba.
Míchání žánrů zde
ale není cílem,
nýbrž prostředkem
k tomu, aby se tihle
prvotřídní
muzikanti vyjádřili svým
vlastním, jemným
a velmi příjemným
způsobem na půdorysu většinou vlastní tvorby, která
je stejně dobrá jako věci převzaté. Autorsky se na
CD prosadil hlavně Pepa (hudbou a dokonce jedním
textem) a Sváa (texty).
Možná to do recenze nepatří, ale živá vystoupení P.R.S.T.u mají prakticky stejně vysokou úroveň
jako jejich CD, jen Svátino průvodní slovo mi vždycky dost narušovalo skvělý dojem z muziky. Nenašel
by se v kapele lepší speaker?
P.R.S.T. ale patří mezi kapely světové úrovně
a je jenom otázkou, zda vydrží dost dlouho na to,
aby si získal dost svých fanoušků. CD si kupte – ne
jen jako podporu české kapely, ale proto, že je vážně
výborné a to včetně zvuku (studio Ivo Viktorína ve
Zlíně) a obalu. U nás doma hraje často.
Petr Brandejs

hudbu nebo cenu primátora města Brezna. Do dnešní doby skupina vydala 5 CD: Na cestách (1993),
Vodopád 1998 (1998), Vodopád & Philippe Naudot
(2001), Vodopád 1983–2003 (2003) a Santiano
(opět s Philippem Naudotem) (2006). Skupina každoročně organizuje v městě Brezne festival „Country
za městskou stodolou“.
V současné době hraje ve složení: Ondrej Pagáč Paciga – kontrabas, zpěv / Eva IF Lukáčová –
zpěv, perkuse / Cyril Sagar Kováč – banjo / Marian
Bagetko Husenica – kytara, zpěv / Peter Krto Onderuf – zvuk, spěv / Stanislav Air Švantner – sólová
kytara. Stálí hosté jsou: Zdeněk Vítek – mandolína /
Josef Jope Forman – foukací harmonika / Philippe
Naudot – akordeon.
V příštím čísle bluegrassových listé se blíže podíváme na jejich nejnovější CD – Santiano.

Country skupina Vodopád

Country skupina Vodopád
Slovenská skupina Vodopád vznikla v roce
1993, hlavně díky dvoum přátelům – Ondreja Pacigu a Jaroslava Malinu. V jejich repertoáru najdete
skladby vlastní i převzaté, ve stylu bluegrassu, country, trampské, lidové. Hrají na domácích i zahraničních festivalech: Dobrofest – Trnava, Sigord – Prešov, Stupavský širák, Country lodenica – Piešany,
Country rodeo – Muráň, Country trh Handlová,
Porta – Plzeň, Mohelnický dostavník, Mandolin párty
– Kamenité, Festiwal country – Ustrzyki Dolne (PL),
Country music Lingolsheim (F), EWOB festival (NL),
Trimdom festival (GB). Skupina vystupovala v slovenské televizi a rozhlase, ve francouzské a polské
televizi a v živém vysílání britského rádia BBC.
Za 20 let své existence získala skupina mnoho
ocenění, např.: Výroční cenu slovenské asociace
country hudby za přínos pro slovenskou country
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Dessert – …piece Of Dessert…
CD: Meantime
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CD: Dessert – …piece Of Dessert…
edice Modrá struna č.3, 2007
Nahráno ve studiu PARADOX v Hodoníně, natočil,
smíchal a mastering Svaa Kotas. Návrh obalu Marek
Měchura.
Pretty Little Miss / Sitting Alone In The Moonlight / This
World Is Rocking / After A While / I Don´t Have To Move
The Mountain / Pain In My Heart / Fishers Of Men / In
The Pines / Be Assured / Talk About Suffering / Used To
Be / Ballad Of Jed Clampett- I Never Will Marry / Lonesome Whistle Blues
Kousek zákusku – tak zní v českém překladu název
nového nosiče moravské kapely Dessert, který předkládá svým posluchačům. Skupina je už velice známá
a oblíbená u posluchačů nejen českých – prokázala své
kvality i na četných zahraničních pódiích. Jejich v pořadí
druhé album je ve znamení personálních změn nejen
uskutečněných, ale i nastávajících. Místo po zakládájícím členovi kapely, Evženu Loveckém, převzal na postu
banjisty Jirka Kubík a musím říci, že je rovnocennou
náhradou. CD je též labutí písní Jany Bílkové, která
z kapely odchází a je zde uvedena už jen jako její host.
Všichni jsme již zvědaví jaká bude její nástupkyně… Že
to bude mít složité, to již napoví poslech nového nosiče.
Co nám nabízí?
14 skladeb renomovaných i méně známých autorů,
písně světské i gospely, kterých tu je celkem 6. Vše otevírá a capella úvod známé Shady Grove, zde pojmenované Pretty Little Miss. Následuje neméně známý waltz
Billa Monroea Sitting Alone In The Moonlight. V prvém
případě trojhlas s kytaristou Markem Měchurou, ve druhém dvojhlas obou hlavních zpěvaček.
Po něm přichází to, proč jsou Desserti tak známí
a oblíbení. Gospel song. A konkrétně This World Is
Rocking, od Luthera Presleyho. Na takové gospely
jsem také fanda. Ke skvělým hlasům Jitky Hrubošové
a Jany Bílkové se přidává perfektní sametový bas
mandolinisty Ivana Zábelky a vše dobře propojující baryton Marka Měchury. K tomu nádherně sedí přeladěné
banjo Jirky Kubíka. To je tedy pochutnáníčko. Dle mého
skromného názoru je to nejlepší skladba alba, přičemž
ostatní nejsou ale vůbec špatné. Což v zápětí prokazuje

další hezký gospel After
A While, kde do málo
obvyklé role vedoucího
hlasu přichází Ivan Zábelka se svým již shora
chváleným basem. Následující – do třetice gospel – You Don´t Have
To Move The Mountain,
je hezkým odkazem na
nedlouhý život Keitha
Whitleyho a jeho dobrou tvorbu. Zde kapela užila trojhlasu, čímž se vyhnula jistému stereotypu čtyřhlasů. Že
jsou zpěvy opět výtečné, je snad zbytečné dodávat.
Následuje slavná Pain In My Heart od Larryho
Richardsona a Bobbyho Osborna, kterou nahrál ve
Státech kde kdo, včetně Flatta a Scruggse. Zahraná je
slušně, jen mi tam chybí trochu více průraznosti, ten drive. Ovšem vše nahrazuje opět gospel Fishers Of Men.
Ten je, pro změnu, a capella a dává poznat kde je hlavní
těžiště a trade mark Dessertu.
Následná skladba In The Pines plně vykresluje vokální schopnosti Jitky a Jany ve dvojhlasech. Píseň Be
Assured (jak jinak než gospel) představuje další vokální
možnosti kapely, když uvádí ve vedoucím hlase Marka
Měchurku a na barytonovém partu Dušana Grombiříka,
kontrabasistu kapely. A výsledek je opět zajímavý. Po ní
vyslechneme další dvojhlas Jitky a Jany v gospelu Talk
About Suffering, který zní krásně tklivě, bez doprovodu
nástrojů. Skladba Used To Be má šlapající rytmiku a po
ní následuje sólové číslo basového partu Ivana Zábelky
v hitu Flatta a Scruggse, The Ballad Of Jed Clampett.
Krásný hlas, ale jelikož zpívá sám, objeví se drobné nedostatky v anglické výslovnosti,Ivan, bohužel není angličtinář. Pak přichází ponurá, zádumčivá balada Ralpha
Stanleyho I Never Will Marry ukazuje hezkou vokální
aranž. Kapela se s námi loučí svižnou písní Lonesome
Whistle Blues, kde uslyšíme i jediné kytarové sólo Marka. A je konec. Celkový dojem? Velmi dobrý. A hlavně,
album je podle mne o něco výše než to první. A to je
dobrá zpráva nejen pro kapelu, ale i pro posluchače,
včetně mne. Jen tak dál!
Milan Leppelt

CD: Meantime …in the meantime
Nejdůležitější postavou tohoto sextetu se zdá
být manželská dvojice Daniela Hroncová a Dušan
Hronec, protože většinu z třinácti skladeb na CD
napsali a Daniela všechny skladby zpívá. Dušan
zpívá ve vokálech a hraje na kytaru, ve vokálech
ještě uslyšíme Michala Baroka (mandolína) a sextet
doplňuje Filip Bao na banjo, Milan Benkovič na dob-

ro a Anton Národa na kontrabas. Hostem na housle
je Stano Palúch.
Hudba se dá myslím označit jako contemporary
bluegrass ve stylu dnešních moderních amerických
kapel jako jsou Cherryholmes, Kenny and Amanda Smith Band, zpěvačky Dona Hughes a Carry
Hassler a další. Pokud máte tuhle hudbu rádi (a ne-

i trochu osobitější
přístup k celé věci,
i když chápu, že vzory
Meantimu také s ničím
neexperimetují. Stejně
tak Danka zpívá výborně, věci by možná
prospělo, kdyby byla
trochu
svéráznější,
aby se dala na první
poslech poznat.
Každopádně ale výkony, které kapela podává
na CD i na dnes už evropských podiích, jsou zcela
výjimečné a zaslouží obdiv a respekt. Přeju hodně
štěstí v Nashvillu a doufám (a předpokládám), že
tam Meantime nejede zdaleka naposledy. Chce to
myslím jen vydržet.
Petr Brandejs

CD: Meantime …in the meantime

4. BLUEGRASS V ČESKÉM RÁJI

Servis

jste spíš vyznavači Ralpha Stanleyho a jiné „dřevní“
muziky), pak vám na 200 % garantuji, že až si CD
koupíte, budete nadšeni. Michal „Bajo“ Barok, Milan
Benkovič a Filip Bao jsou už dlouho na mém seznamu našich nejlepších hráčů (mezi „naše“ počítám
i Slováky) a zbytek kapely je výborně doplňuje. Řekl
bych, že v daném směru patří kapela do světové
špičky, což se potvrdilo mj. tím, že Meantime byl
vybrán na showcase (představování a prodej? nových kapel) na festivalu IBMA v Nashvillu na podzim
roku 2007. Konkurence je tam obrovská, takže je
to bezpochyby veliký úspěch stejně jako 2. místo
v hlasování hudebníků na celoevropském festivalu
EWOB v holandském Voorthuisenu.
Většina skladeb na CD je původních, i když se
poměrně přísně drží daného stylu. Poněkud mi chybí
nějaká vlezlejší melodie, která by se mohla stát něčím jako hitem, pokud se toto slovo dá v souvislosti
s bluegrassem vůbec použít. Já osobně bych ocenil

Servis
BLUEGRASSOVÁ DÍLNA PBB
Termín 13. bluegrassové dílny Petr Brandejs
Bandu, která se bude konat v Malých Svatoňovicích u Trutnova byl stanoven na 12.–14.10. 2007.
Přihlášky a informace na http://sweb.cz/brandejs,
nebo zašle Jindra Hylmar, jhylmar@seznam.cz,
tel.: 499 886 282

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY

n Členové PBB, Fragmentu, G-runs and Roses
a BG Cwrkotu budou v červenci učit bluegrass na
festivalu v Norském Risoru.
n Fragment ve složení Jana Doláková, Henrich
Novák, Ondra Kozák a Petr Brandejs pojede v druhé
půlce srpna na dvoutýdenní šňůru do Kalifornie, mj.
na festival Summergrass.
n Vítězem festivalu EWOB v holandském Voorthuizenu se stala mladá švédská(!) a výborná skupina G2 Bluegrass Band, která tedy pojede na
festival IBMA v roce 2009 reprezentovat evropský
bluegrass.
n Wyrton vydal u Good Day records CD Jinak to
nejde.
n Skupina Blackjack letos oslaví 10 let svého
trvání. Veselice k tomuto významnému výročí proběhne 27.10. 2007 ve Sloupnici U Starýho Rebela
(viz termíny hraní). Seznam hostů a gratulantů bude
ještě upřesněn.

31.08.–01.09.2007
Pátek 31.08., začátek 18,00 hod:
Maňana BG Band, 7gBG, Funny Grass, Blackjack,
Lusatian Grass, J. Králík and Rowdy Rascals, Brzdaři, S. Kotas Band, Petr Brandejs Band, Křeni
Sobota 01.09., začátek 13,30 hod:
Větráci, Wild Cats, Honza Bican, Bells and Whistles,
The LOG, Desert, WWWCZ, Wooden Grass, BG Time, Wyrton, Benefit, BG Cwrkot, Reliéf
Rekr. středisko „Zelené údolí“ MLADĚJOV
Ubytování: pokoje, chatky, stany
Stravování a občerstvení: non-stop
Ostatní: bazén, výlety do Č. Ráje, dětská hřiště
Vstupné: pátek 150 Kč, sobota 200 Kč
pá + so 300 Kč, děti do 15 let zdarma
ostatní informace na www.modrastruna.cz

DRAŽBA KYTARY FURCH NA BJ 2007
Na BJ proběhne dražba kytary značky FURCH.
A to tak, že vyvolávací cena se bude postupně
snižovat a první zájemce tak nástroj i získá.
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Kalendář akcí

Kalendář akcí
LARRY WILDER & THE STUMPTOWN STARS
22.6.2007
23.6.2007
24.6.2007
25.6.2007

městská slavnost, Jihlava, 20.00
Banjo Jamboree
Pozlovice , hotel Ogar s Poutníky
klub Mlejn, Praha-Stodůlky s Tomášem
Linkou a Přímou linkou

29.06.2007 Odry, Maria Skála
30.06.2007 Horná Poruba, SK, Bluegrass večer
3.–5.08.2007 Laroche sur Forn, F, EWOBA‘s EWOB
11.08.2007 Véska (Dolany u Olomouce), Country
Stodola

ALBUM

KŘENI

22.06.2007 20.00, Banjo Jamboree – Čáslav
18.07.2007 17.00, Chomutov – Atrium SKKS
21.07.2007 20.00, Vojkovická Neckiáda, Vojkovice
nad Ohří
28.07.2007 16.00, Country fest Černošín – Černošín u Stříbra
31.08.2007 20.00, Žatecká dočesná 2007 – Žatec
01.09.2007 14.00, Bluegrass Džem – Komorní
Lhotka – Beskydy
21.09.2007 20.00, v country saloonu U Bizona,
Chomutov

23.06.2007 Čáslav, Banjo Jamboree
07.07.2007 Dolní Lomná, Festival na pomezí
04.08.2007 Bystřička, Starý dobrý western

BG CWRKOT

POUTNÍCI

23.06.2007
30.06.2007
14.07.2007
11.08.2007
18.08.2007
01.09.2007
15.09.2007
29.09.2007
13.10.2007
27.10.2007
17.11.2007
24.11.2007

Čáslav, Banjo Jamboree
Záhornice, festival
Norsko, festival Risor
Olomouc, Country stodola
Pastviny, festival Pastvinská nota
Blata u Jičína, festival
Slatina n/Úpou, 10 let County Consensus
Sloupnice
M. Svatoňovice, koncert dílna PBB
Sloupnice, 10 let Black Jack
Dvůr Králové n/Labem – festival Malinkej
Sloupnice

BLACKJACK
30.06.2007
11.08.2007
31.08.2007
06.09.2007
20.10.2007
17.11.2007
27.10.2007

HORNÁ PORUBA, SK, BG večer
VÉSKA u Olomouce, Country Stodola
BLATA u Jičína, Bluegrass v Českém ráji
PRAHA, U Vodárny, křest desky
CHOMUTOV, U Bizona
JABLONEC n.N., Posvícení v modrém
SLOUPNICE, U Starýho Rebela

BLUELAND
30.06.2007 Horná Poruba, SK, Bluegrass večer
3.–5.08.2007 Laroche sur Forn, F, EWOBA‘s EWOB
11.08.2007 Véska (Dolany u Olomouce), Country
Stodola

DRUHÁ TRÁVA
22.06.2007 Čáslav, Banjo Jamboree
23.06.2007 Prešov, Sigort
30.06.2007 Trnava, Dobrofest
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G-RUNS‘N ROSES

PETR BRANDEJS BAND
23.06.2007 Čáslav, Banjo Jamboree
04.08.2007 Bystřička, Starý dobrý western
30.08.2007 Ostružná u Jičína, středisko Sklář,
4. Bluegrass v Českém Ráji
15.09.2007 Bruntál, Bruntálské indiánské léto
17.11.2007 Dvůr Králové nad Labem, Malinkej

24.06.2007 Pozlovice, 19.00, Hotel Ogar spolu s Larry
Wilder & the Stumptown Stars USA
29.06.2007 Kamenný mlýn Slovensko, 19.00
30.06.2007 Bílovec 17.00, Náměstí Městské slavnosti
15.07.2007 Chrast u Chrudimi 17.00 Zámek
20.07.2007 Pozlovice 19.30, Hotel Ogar
21.07.2007 Lipůvka Přírodní areál 15:00, Festival
21.07.2007 Povážská Bystrica Slovensko 20.00, festival
27.07.2007 Jaslovské Bohunice Slovensko, 23.20,
Festival Dobré Bohunice Amfiteátr
28.07.2007 Polná 15.00, Zámek Festival
28.07.2007 Kyjov 22.10, Festival Žalmanův Kyjov
Letní kino
03.08.2007 Frenštát pod Radhoštěm 19.30, Frenštátské kulturní léto
04.08.2007 Bystřička 19.00, Festival Starý dobrý western
04.08.2007 Valašské Meziříčí 18.00, Nádvoří zámku
11.08.2007 Těrchová Slovensko 15.30, Festival Rozmarín Amfiteátr
11.08.2007 Herálec 21.00, Zámek
13.08.2007 Plzeň 20.30, Nám., festival Struny na ulici
17.08.2007 Křivoklát 19.30, Hrad
18.08.2007 Týnec nad Sázavou 19.30, Letní zahrada
24.08.2007 Pozlovice 19.30, Hotel Ogar
25.08.2007 Plumlovská přehrada 21.00, Festival Pláž
U Lázničků
31.08.2007 Piešany Slovensko 21.00, Festival Country Lodenica

Uzávěrka BG listů č. 4/07

Sponzoři

je 15.09.2007. Informace o svých akcích a články
do listů můžete poslat Miroslavu Jiřiště, Jiráskova
4187, 430 03 Chomutov, případně e-mailem na
adresu jiriste@email.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.

bluegrassové asociace poskytují našim členům
po předložení průkazky BAČR 5% slevu na nákup
zboží ve svých obchodech. Děkujeme jim za
podporu! Jsou to:

Zájemci o členství v BAČR

COUNTRY HOME

Pošlete složenkou 200 Kč na adresu BAČR:
Bluegrassová asociace, Heyrovského 14, 635 00
Brno. Platit je možné také bankovním převodem
na číslo účtu: 108596029/300. Poštou dostanete
průkazku, která platí jeden rok ode dne vystavení.
S průkazkou máte slevu na nákup u našich
sponzorů, slevu na některé festivaly a dostáváte
pravidelně Bluegrassové listy, do kterých můžete
i sami posílat své články. Inzerce pro individuální
členy BAČR je v Bluegrassových listech zdarma.
Naši členové jsou z České a Slovenské republiky,
Slovinska, Německa, Švýcarska a Holandska.
Členství obnovujete automaticky sami tím, že po
uplynutí 1 roku opět pošlete 200 Kč. Nezapomeňte
včas hlásit případné změny adresy.
Věříme, že chcete být informováni o koncertech
bluegrassových kapel. Předpokládáme tedy váš
souhlas s poskytováním vaší adresy kapelám, které
rozesílají své pozvánky. V opačném případě nám,
prosím, dejte vědět. Pro jiné účely nejsou adresy
členů BAČR poskytovány.

© copyright 2007

COUNTRYON
U vodárny 4, Praha 3 (st. metro Jiřího z Poděbrad),
tel./fax: 222 510 410, otevřeno Po–Pá 10.00–12.30 a 13.00–18.00 h.

Naděje 1, 471 56 p. Mařenice, tel./fax: 487863963
zásilková služba (katalog zašleme zdarma) – sleva 10 % na
veškeré prodávané zboží

MIROSLAV SKOTICA
Krátká 3279, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 558623500, fax 558622010

RONDO MUSIC
Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

JIŘÍ LEBEDA – Lebeda Instruments
V Koutech 159, Osnice, 252 42 Jesenice
jiri@lebedainstruments.cz, 10 % sleva

PAVEL MALINA, Hudební nástroje MALINA
Prokopova 22, 397 01 Písek, tel/fax 382 212 544

PETR HAHN – hudební nástroje – COUNTRY WORLD
K. H. Borovského 1422, 356 01 Sokolov
tel. 777 319 040, 352 623 149, e-mail azbest@mbox.vol.cz
5 % sleva na veškeré maloobchodně prodávané zboží

DRECHSLER s.r.o., prodejna hudebnin Strunka
Tyršova 91, 276 01 Mělník
pro členy BAČR sleva 5 % na veškeré maloobchodně prodávané
zboží v prodejně hudebnin

firma KOBRLE & STEHNO
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.

Výroba a opravy akustických, elektroakustických a elektrických
kytar a baskytar. Pro členy BAČR 5 % sleva z ceny nového
nástroje a 15 % z oprav.

M&M&Music – Centrum hudebních nástrojů
Radniční nám. 30, 739 34 Šenov
poskytuje členům BA slevu 7 % na zakoupené zboží
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