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Anotace vystupujících umělců a kapel
Pondělí 5. června
JELEN - česká akustická kapela hrající tzv. roots music. Písně z vlastní tvorby vycházející z populární hudby (country,
folk, bluegrass a blues). V říjnu 2014 natočil Jelen skladbu Co bylo dál? se slovenskou zpěvačkou Janou Kirschner,
která se záhy stala rádiovým hitem. V listopadu byla kapela mezi třemi nominovanými na titul Objev roku v anketě
Český slavík. V březnu 2015 získal Jelen od Akademie populární hudby cenu Anděl v kategorii Objev roku. Kapela
zažívá obrovský zájem publika na letních festivalech i sólových koncertech, je jednou z nejvýraznějších a
nejoriginálnějších kapel současné české hudební scény.
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=jelen+youtube&*&spf=1
https://www.youtube.com/watch?v=wO1Ld8tVrRc
https://www.youtube.com/watch?v=R27Wo8sb0Nc

Úterý 6. června
Marek ZTRACENÝ - český zpěvák, klávesista, textař a skladatel, držitel řady hudebních ocenění, např. v roce 2008
získal Českého slavíka v kategorii Objev roku. V tomto roce se také začal výrazněji prosazovat v showbusinessu,
zejména poté, co v rádiích i TV „bodoval“ prosadil jeho první singl „Ztrácíš“, který se stal hitem. V roce 2009 dosáhl
v kategorii zpěváků v anketě Český slavík 9. místa… Má pevné postavení na naší současné populární scéně, z
některých jeho písní jsou hity.
https://www.youtube.com/watch?v=tyn4qauJdAk
https://www.youtube.com/watch?v=rdBlB8dNDas
HRDZA - je slovenská folková skupina, která vznikla v roce 1999 v Prešově. Tvorba skupiny je ovlivněna slovenskou
lidovou hudbou, rockovou dravostí, keltskou melodikou, jazzovou rytmikou, ale i exotičtějšími motivy. O jejím názvu
rozhodla barva vlasů první sólové zpěvačky Jaroslavy Sisákové, tu časem vystřídala Veronika Šoltýsová-Rabadová s
úplně jinou barvou vlasů, ale název kapely zůstal stejný. Skupina Hrdza koncertuje hlavně na Slovensku, ale často
vystupuje i na festivalech v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku či Slovinsku. S velkým ohlasem
se setkalo i její vystupování v TV soutěži Česko Slovensko má talent 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=l5Ll2kFEE3k
https://www.youtube.com/watch?v=Rar0z5Bk9hI

Středa 7. června
František UHLÍŘ &… - ústecký rodák a proslulý jazzový kontrabasista už tradičně ve svém „jazzování“ představí
zajímavou partu muzikantů.

Jamie MARSHALL (GB) & Amplified Acoustic Band (CZ) – „Je to skvělý kytarista, bluesový zpěvák s ojedinělým
hlasem, báječný muzikant," prohlásila v jednom z novinových rozhovorů o jedinečném britském muzikantovi Věra

Martinová. Měla k tomu důvod, s Jamie Marshallem sama úspěšně spolupracovala. On sám byl více než dvacet let
součástí londýnské hudební scény. Živě hrál Jamie s takovými hvězdami, jako jsou Don McLean, držitel Oscara 2008
Glen Hansard, The Blues Band, Paul Young and Los Pacaminos, s frontmanem skupiny Squeeze Glennem Tilbrookem
a britskou bluesovou legendou Long Johnem Baldrym….V České republice se pravidelně objevuje na mnoha
festivalech, spolupracoval s osobnostmi jako Vlasta Redl, Slávek Janoušek či již zmíněná Věra Martinová…

Amplified Acoustic Band tvoří Svatka ŠTĚPÁNKOVÁ (kontrabas, zpěv), Radek HLÁVKA (akustická kytara), Martin
PETRÁSEK (cajon, perkuse). Společně s Jamie Marshallem hrají pestrý autorský i převzatý repertoár od bluesovek až
po „vypalovačky“. A z klubů se postupně přesouvají na veliká festivalová pódia…
https://www.youtube.com/watch?v=bg7aimlGl1Q
https://www.youtube.com/watch?v=G16gVMrp52c

Čtvrtek 8. června
SLZA - Skupina o sobě dala poprvé vědět v říjnu roku 2014, kdy představila debutový singl Lhůta záruční, který se stal
velmi rychle hitem. V roce 2015 přibyly další dva hity Celibát a Katarze, které posbíraly i několik hudebních cen. Jejich
debutové album Katarze (listopad 2015) se stalo multiplatinovou deskou, následovalo ocenění Český slavík
v kategorii Objev roku… Rok 2016 znamenal pro Slzu další úspěšný posun v hudební kariéře. Jarní i podzimní část
Katarze Tour 2016 byly záhy vyprodány. Vedle fanoušků, kterých závratně přibývá, chválí kapelu i hudební kritici…
https://www.youtube.com/watch?v=jagrbe7oI6o
https://www.youtube.com/watch?v=gNpJu_yzZmU

Pátek 9. června
Hudba Praha Band – Pokračování Hudby Praha po rozpadu v roce 2015 - pět kmenových členů, originální zvuk.
Charakteristický souzvuk kytar bratří Zatloukalů, zakládajících členů skupin Jasná Páka a Hudba Praha, doplněný
tradiční rytmikou - bubeníkem Ludvíkem "Emanem" Kandlem a basovým kytaristou Jirkou Jelínkem, je zárukou
původního soundu kapely. Zpěvák Zdeněk Hnyk, jehož hlas můžete znát z vysílání pražského Radia 1, vokalistky
Jarmila "Jamajka" Koblicová, dlouholetá opora Hudby Praha a Lucie Jandová, spolu se saxofonistou Jakubem Doudou
sestavu skvěle doplňují. Repertoárový list zahrnuje všechny hity kapely, která oslovila generace: Špinavý záda, Pal
vocuď, Máma táta, A tak dál a další…
https://www.youtube.com/watch?v=msyHlZKwfMg
https://www.youtube.com/watch?v=ekP15FaH-eM
Doctor Victor – výrazné mladé české rockové trio, které si jako předskokana pro svůj loňský pražský koncert vybrala
světově proslulá australská kapela AC/DC (ze tří vítězných kapel soutěže Radia Beat a agentury Live Nation). Jako
historicky vůbec první česká předkapela slavných Australanů formace Doctor Victor fanoušky rocku příjemně
překvapila. Frontman, autor textů a hudby, kytarista a zpěvák Vojta Bureš předvedl se svou kapelou zajímavou a na
naše poměry rozhodně málokdy viděnou show. Kapela má na svém kontě mj. také vítězství v soutěži Hard Rock
Rising 2013 i druhé místo ve světovém finále prestižní soutěže Global Battle of the Bands (GBOB) v Thajsku začátkem
roku 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=0cqsCylW9Ow
https://www.youtube.com/watch?v=ssBCc12paeg

The Complication - Mají drive, dělají hudbu po svém a výsledek zní skvěle! Talentovaná čtveřice The Complication
si se svou druhou nahrávkou Aspiring Child říká důrazně o pozornost. Jejich nasazení, které z nich prýští na pódiu, se
podařilo přetavit v energickou nálož i na druhém řadovém albu. V muzice, založené na hlasité kytaře, hutné base
a dynamických bicích, najdete chytlavé melodické linky a výrazné refrény, které využívají hlasů všech členů kapely.
V čele s charismatickým a skvěle zpívajícím Jackobem Sensem vás kapela nenechá v klidu a při jejich poslechu si
budete přát, aby tahle jízda nikdy neskončila.
Necelé tři roky po debutu U (2014) a tří singlů, jež vyšly během dalších dvou let, přišla na svět nová deska Aspiring

Child. Album, potažmo kapela nijak neskrývá svou inspiraci obdobím rockové muziky devadesátých let, kdy světovým
hitparádám kralovali Rage Against The Machine, Faith No More nebo Red Hot Chilli Peppers.
https://www.youtube.com/watch?v=u2uBOyNyNL0

Sobota 10. června
Dum Doobie Doobie Band - Lavina vašich nejoblíbenějších šlágrů od skupin jako jsou The Beach Boys, Elvis
Presley, Shannon, The Beatles, The Showwaddywaddy, The Ronnets, The Shirelles, The Darts a mnoha jiných! Vše
v podání skvělých interpretů DDDB, skupiny vokálního harmonického bigbítu, který vás roztančí do vývrtky. Kdo jsou
DDDB? Dílem ďábli, dílem bohové. Drasticky dobré děti bítu. Dramaturgové dnešního dýchánku borců. Démonické
domácí dominy Brouků. To vše a mnoho jiného! Toto rytmicky ladící seskupení chlapců a dívek s rozpustilými hlasy
vzniklo v souladu s konceptem jin-jang sil v době, kdy romantická kantiléna spanile plynoucí sluchovody stejně jako
energický, veselý, leč estetický riff upadl téměř v zapomenutí. Ve chvíli, kdy principy krásy a svobody klesly až ke dnu
pamětí dědů a bab ve prospěch neurvalých dupáren umečených, jak meče ostrých měkkých mišmašů, se hrdinné
dívky a charismatičtí mužové chopili nástrojů a mravenčí prací vykřesaly z jejich rozladěných útrob ponejprv nesmělé
ozvěny a posléze neotřelé kavrverze krásy ve stylu doo-wop.
https://www.youtube.com/watch?v=QsHiVgNv3nI
Adele Tribute - První a zatím jediný Adele Tribute v ČR. Sólové pěvecké party jsou mimořádně náročné, a proto zde
není konkurence jako u jiných typů revivalů. Při vystoupení znějí největší hity světově proslulé anglické zpěvačky a
skladatelky jako Hello, Skyfall, One and Only, Remedy, When We Were Young a další. Každé vystoupení hlavní
protagonistky Marcely Adele Bártové sklízí nadšené ovace posluchačů. Výběr kostýmů, účesy, líčení, projev a
dokonalé zvládnutí pěveckého partu, to vše patří k velkým přednostem zpěvačky. Je zde i něco, co se nacvičit nedá. A
to je syrový hlas, který dostala zpěvačka do vínku, a který je velice podobný zabarvení Adele. I proto dokáže navodit
během koncertu dokonalou iluzi, že si posluchači připadají jako by právě byli na koncertě pravé Adele…

Ondřej Havelka And His Melody Makers - Zabývají se autentickou interpretací populární hudby období raného a
vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoir zahrnuje atraktivní skladby
širokého žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů.
Stylizace koncertního show sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů
a celkovou režií představení konče.
https://www.youtube.com/watch?v=kkJOoo-8Mss&list=PLAFAA099097524B3A

