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Hrát se symfoniky v Lokti
bude dobrodružství Strana B2

NÁVRAT Ian Anderson
Jethro Tull oživili legendu
Thick As A Brick Strana 6

N ejvíc hvězd bude letos v
létě vidět v Karlovar-
ském kraji v Lokti. Myš-

leny jsou pochopitelně hvězdy
především hudební, i když i po-
hled na oblohu, zdobený středo-
věkým hradem, je také jeden z
důvodů, proč si loketský přírod-
ní amfiteátr v posledních letech
oblíbily tisíce lidí.
„Letošní sezona bude nejpest-

řejší za posledních dvanáct let,“
slibuje Vladimír Suchan z agen-
tury Vlny, která akce v podhradí
připravuje. Program má šanci
oslovit široké spektrum diváků,
od posluchačů folku přes jazz,
pop až po tvrdý rock.
„Vzhledemk tomu, že pořada-

telé letos do Lokte přivezou za-
hraniční legendy typu Jethro
Tull nebo české jako Vladimíra
Mišíka, Blues Band Luboše Andr-
šta, Framus 5, Lucii Bílou nebo

Jarka Nohavicu, nám jiná a větší
města mohou závidět,“ pochva-
luje si hudebník a současně lo-
ketský místostarosta Petr Za-
hradníček.
Areál přírodního divadla na-

bídne kromě koncertů i úspěšný

muzikál pražského Divadla Ka-
lich. „Bude to naprosto výjimeč-
ná událost. Robin Hood je vý-
pravná podívaná, aranžmá jed-
notlivých scén samozřejmě při-
způsobíme prostředí,“ uvedl ře-
ditel divadla Michal Kocourek.
Zcela výjimečný bude i kon-

cert, na který přijede spolu se
zpěvákemMirem Žbirkou a jeho
kapelou také čtyřicetičlenný or-
chestr z Bratislavy, Capella Istro-
politana. „Máme za sebou kon-
certy ve sportovních halách na
Slovensku, další v divadelních a
koncertních sálech v Čechách a
na Moravě včetně pražského
Obecního domu a Státní opery.
Musím ale říci,že hrát pod širým
nebem se symfonickým orchest-
rem bude v Lokti premiéra a
také trochu dobrodružství. Přej-
me si hezké počasí,“ těší se do
Lokte Miro Žbirka.
Stejně tak si chtějí užít atmo-

sféru pod loketskými hradbami
dalšímuzikanti. „Myslím, že prá-
vě písním jako Muoj Bože nebo
Spomaľ takovýto prostor dokáže
dát ještě větší sílu,“ plánuje Ka-
tarína Knechtová, která si zazpí-
vá jako host Mekyho Žbirky.

Do areálu přírodního divadla
i letos opět přijedou světové hu-
dební legendy.

Pódium splněných snů
„Kdybymi někdo před deseti lety
řekl, že v lokti pod hradem půjdu
na Jethro Tull, tak bych mu asi
řekl, že se zbláznil,“ komentuje
nabídku Petr Zahradníček. „Lídr
Jethro Tull Ian Anderson je pořád
v neskutečné formě a pořád mu
to dobře zpívá,“ napsal o legendě
z Irska publicista Jan Mikulička.
Z dalších osobností se předsta-

ví například Ken Hensley, zazní
největší hity Electric LightOrches-
tra. Návštěvníky Lokte opět potě-
ší Lucie Bílá, s kytarou a heligon-
kou přijede Jaromír Nohavica.
Mezi kapelami nebudou chy-

bět ani místní rockeři z Tajfunu
a mariánskolázeňští Grande
Tete. Josef Šorfa
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V areálu pod loketským hradem zazní letos i hudba Jethro Tull a Electric Light Orchestra, Robin Hood tam potká Marianu

„Letošní sezona
v přírodním divadle
bude nejpestřejší za
posledních dvanáct let.“
Vladimír Suchan, agentura Vlny

Noci v Lokti budou plné hvězd

Mimořádná příloha MF DNES

Fo
to
:J
os

ef
Šo

rf
a,
iD
N
ES



ČTVRTEK 19. DUBNA 2012
WWW.IDNES.CZ2 hudební léto hudební léto

P ísničky z úspěšného, pla-
tinového Symphonic
Alba bude zpívat Miro

Žbirka v loketském přírodním
amfiteátru, a to poslední červno-
vý pátek. Skladby jako Co bolí,
to přebolí, Atlantida či Len s ňou
zazní za doprovodu čtyřiceti-
členného orchestru.

Už jste se symfonickým orches-
trem Cappella Istropolitana ně-
kdy koncertoval pod širým ne-
bem, tak jako budete v Lokti?
Máme za sebou koncerty ve

sportovních halách na Sloven-
sku, další v divadelních a kon-
certních sálech v Čechách a na
Moravě včetně pražského Obec-
ního domu a Státní opery. Mu-
sím ale říci, že hrát pod širýmne-
bem se symfonickým orchest-
rem bude v Lokti premiéra a
také trochu dobrodružství. Přej-
me si hezké počasí.

Jaké to je, oproti koncertům s
kapelou, zpívat se symfoniky v
zádech?
Kapelamá pět členů a snadno

semi přizpůsobí. Orchestru, kte-
rý má čtyřicet vynikajících hu-
debníků se naopak musím při-
způsobovat já.

Bylo těžké naučit se vycházet
profesně s dirigentem Adria-
nem Kokošem? Neměl jste ně-
kdy tendenci třeba zrychlit
nebo improvizovat a zjistil, že
orchestr vás „nepustí“?
K improvizaci moc prostoru s

orchestrem není, ale i oni se po-
stupně naučili například ztišit,
když s námi lidé zpívali nebo při-
dat refrén. S Adrianem jsme se
postupně sbližovali a já se nau-
čil po očku sledovat jeho poky-
ny. Stali se z nás přátelé a díky
němu také vznikl Symphonic Al-
bum.

Jaké to je, být v dnešní době
platinový? To nenarážím na
váš věk, ale na úspěch alba
Symphonic Album v době nele-
gálního stahování?
Jsem rád, že projekt, který mě

zajímal hlavně z uměleckých dů-
vodů, je i komerčně úspěšný.
Bylo to pro mě něco nového a
nahrávání také nebylo úplně nej-
levnější. Myslím, že toto album
nemá smysl si někde nelegálně
stahovat, kvalita poslechu je v
tomto případě ještě důležitější .

Neláká vás po zkušenostech s
Cappellou Istropolitana zkusit
skládat i klasickou hudbu?

Na to jsem opravdu nepomýš-
lel, jsem trochu ostýchavý v kon-
taktu s takovými virtuosy, jací
jsou v orchestru. O to víc mě po-
těšilo, jak je bavilo hrát moje
skladby. Vybral jsem takové, kte-
ré opravdu v symfonických aran-
žích dávají smysl a získají nový
rozměr.

Před cestou do Lokte vás čeká
koncert ve Washingtonu. Ja-
kou podobu bude mít vaše US

TOUR 2012 po městech New
Jersey, New York City, Boston a
Washington?
Do USA jedeme v takzvané

akustické sestavě ještě se dvěma
dalšími muzikanty. Není to sa-
mozřejmě naše první tour v
Americe. Tuším je to už počtvr-
té, ale například ve Washingto-
nu jsme ještě nehráli. Většinou
chodí na koncerty krajané a
bývá to velmi emotivní.

Myslím, že je to docela síla i na
americké poměry, hrát jeden
den v New Jersey, druhý v New
Yorku atd. Jak to vidíte vy?
Máte už vybraná místa, kromě
koncertních sálů, kde se na ces-
tě po východním pobřeží USA
stačíte zastavit?

Doufám, že vše zvládneme. S
organizátorem Richardem Stili-
chou se známe již delší dobu od
našeho koncertu v Torontu před
pěti lety a spoléhám na něj. Ces-
tu určitě zdokumentujeme amů-
žete nás sledovat například na
Facebooku nebo namých strán-
kách www.zbirka.cz.

Jak bude vypadat váš „olympij-
ský“ koncert v Londýně? Ne-
chystáte se tam zase něco „em-
patického“ natočit, zajít na Ab-
bey Road jako před časem, kdy

jste tam natáčel své předpo-
slední album Empatia?
Koncert v Londýně v rámci

olympiády bude opět speciální.
Bude to vlastně takový dvojkon-
cert spolu s Jonem Andersonem
z kapely Yes a opět s Capellou Is-
tropolitana. Můžu prozradit, že
si na závěr spolu zazpíváme. Asi
nebudu mít čas na nic jiného,
než se pořádně připravit, od-
zkoušet a odehrát na takové vel-
ké akci.

Nepotkáte se v Londýně také s
Paulem McCartneyem, který
bude hlavní hvězdou zahajova-
cího ceremoniálu letních olym-
pijských her? Vlastně budete
vystupovat na stejné akci.
Potom, comi Paul napsal osob-

ně věnování na Seržanta Peppera
po jeho pražském koncertě, si
myslím, žemožné je všechno. Ale
naše vystoupení bude 8. 8., a tak
není pravděpodobné, že bychom
se setkali znovu.

Zahrajete v Londýně také něco
od Beatles nebo McCartneyho?
Na koncertech hrajeme a bude-
me hrát i jeho a Lennonovu
skladbu Hey Jude.

Co nového chystáte po symfo-
nickém albu? Dáte si nějaký hu-
dební dárek k šedesátinám?
Bude toho asi víc, zatím

můžu prozradit jediný a velký
narozeninový koncert v O2 are-
ně 8. 11. Něco podobného chys-
táme samozřejmě i v Bratislavě
nebo Complet Box se všemi
mými alby plus nějakými rarit-
kami. Je toho víc, ale nechci vše
prozradit, abych to nezakřikl.
Rozhodně se nebudu nudit a
speciálně na ty hudební dárky
se těším.

Josef Šorfa

PROFIL

Hostem koncertu bude
Katarína Knechtová

Zpěvačka, kláve-
sistka, kytaristka,
skladatelka. Zpívala
se skupinou Peha,
na sólové dráze už
vydala 4 alba –

Zodiak, Best of, Love and Regret a
Tajomstvá. Která z jejích písniček by
se podle ní nejlíp hodila do Lokte?
„Myslím, že právě písně jako Muoj
Bože nebo Spomaľ'. Mají intimní
atmosféru a právě takovýto prostor
jim dokáže dát ještě větší sílu.“

www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

PROFIL

Miro Žbirka:
Symphonic Album

Symphonic Album
obsahuje největší
hity skladatele a
zpěváka v úpravě
pro symfonický
orchestr.

„Žbirkův civilní, přesto velmi
emotivní hlas dává písním náladu,
vlastně se svou křehkostí velmi hodí
ke smyčcům, které zpěv jakoby
nadnášejí, třeba v baladě Len s ňou,“
napsal v MF DNES Vladimír Vlasák.

pátek 29. června, od 20.00 hodin
Loket, přírodní amfiteátr
Vstup: 250–590 Kč

Zpěvák představí své písničky v aranžích, kterým dodali nový rozměr hudebníci z bratislavské Capelly Istropolitana

Miro Žbirka přijede i se symfoniky
Miro Žbirka

V Lokti zazpívá za doprovodu
Capelly Istropolitana

Foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES
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M uzikál, za kterým stojí
tvůrčí tandem Ondřej
Soukup – Gabriela

Osvaldová a choreograf a režisér
Ján Ďurovčík, se z Prahy stěhuje
poprvé. „Bude to pro nás novin-
ka. Robin Hood je výpravná podí-
vaná, převoz a instalování dekora-
cí budou náročné technicky i co
do nákladů. Aranžmá jednotli-
vých scén samozřejmě přizpůso-
bíme prostředí,“ uvedl ředitel di-
vadla Michal Kocourek.
O tom, že loketský hrad bude je-

dinečnou kulisou, vůbec nepochy-
buje. „Stačí zapojit fantazii a hrad
Loket semůže proměnit v sídlo še-
rifa z Nottinghamu nebo třeba v
obydlí krále Richarda Lví srdce,
který se právě vrací z křížové vý-
pravy,“ popustil uzdu své obrazo-
tvornosti Kocourek.
Už je jasné, kdo z představitelů

hlavních postav přijede.
„V titulní roli se v pátek předsta-

ví Jan Kříž, vítěz naší televizní ca-
stingové show Robin Hood – Ces-
ta ke slávě, v sobotu si zbojníka za-
hraje Tomáš Savka, který do Robi-
na Hooda naskočil teprve nedáv-
no a je v té roli také skvělý. Lady
Marianu ztvární Martina Bártová,
která zmiňovanou televizní sou-
těž vyhrála v ženské kategorii.

Jako šerifa uvidíte Kamila Střihav-
ku, jako čarodějnici Radku Pavlov-
činovou,“ prozradil ředitel. Jak do-
dal, takhle by tedy mělo vypadat
obsazení hlavních rolí, pokud vše
dobře dopadne.
U diváků, a stejně tak u recen-

zentů si vede muzikál, uvedený
poprvé v září 2010, velmi dobře.
Jak napsal deník MF DNES, tvůrci
postavili příběh podobně, jako
byl vymyšlen film s KevinemCost-
nerem z roku 1991, a využili i po-
stavu pohanského boha Herna,
který se zase objevil v hoodov-
ském seriálu z osmdesátých let.
„V baladách je patrný rukopis au-

tora hudby Ondřeje Soukupa, ve
zbytkumaximálně využívá píšťaly
a flétny, občas se od středověku
hudebně odváže až k současnosti.
Gabriela Osvaldová, spoluautor-
ka libreta a autorka textů, se v tex-
tech pohybuje na hraně vkusu a
ironie, ale dokáže ji většinou ustát
se ctí. Ale vtip není schovaný jen v
textech. Když vojáci na příkaz
‚sundejte je‘ zamíří na domnělé
ženy na stromě kušemi, Gisburn
je upozorní, že je mají sundat ru-
kama. To potěší,‘“ ocenil nápad
recenzent Jan Kábrt.
„Pokud jde divák do Kalichu za

zábavou, rozhodně nebude zkla-
maný. Tvůrci místy odlehčují
emotivní výstupy obyčejnou sran-
dou, o kterou se starají dva skřeti,
jeden hluchý a jeden slepý, kteří
se lehce stupidně hašteří. Robin
Hood šlape, hercům to tančí i zpí-
vá výborně, odevzdávají na jevišti
maximum. Hrají i kostýmy a scé-
na, dokonale využitá počínaje
hydraulikou posílenými větvemi
stromů a provazovými žebříky a
konče efektní lanovou dráhou, po
níž přijede Robin zachránitMaria-
nu do Nottinghamu. Klobouk
dolů. Tenhle muzikál je zážitek,“
napsala v recenzi MF DNES Klára
Kubíčková. (šor)

FAKTA

Muzikál Robin Hood
Loket, přírodní amfiteátr
pátek 6. a sobota 7. července
začátky v 21.00 hodin
uvádí: Divadlo Kalich
hudba: Ondřej Soukup, libreto a
texty písní: Gabriela Osvaldová
vstupné: předprodej: 390/550 Kč
(VIP sezení),
na místě 490/650 Kč (VIP sezení),
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Loketské podhradí se v červenci stane Sherwoodským lesem, ve kterém
nabídne muzikálovou verzi příběhu Robina Hooda Divadlo Kalich.
„Bude to naprosto výjimečná událost,“ slibuje šéf divadla Michal Kocourek.

Lady Mariana V této roli se představí Martina Bártová. V muzikálu
účinkuje díky vítězství v televizní soutěži. Foto: Archiv Divadla Kalich

Robin Hood se vyzná
lady Marianě pod
loketským hradem

INZERCE
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S kladby jako Don’t Bring
Me Down, Rock’n’Roll Is
King, Twilight, Confusion,

Calling America, I’m Alive, Evil
Woman, Ma-Ma-Ma-Belle, Mr.
Blue Sky, Xanadu připomene for-
mace okolo zpěváka a kytaristy
Phila Batese.
Phil Bates se připojil k Electric

Light Orchestra, známé také pod
zkratkou ELO, v roce 1993. Tedy v
době, kdy se v roce 1985 po někte-

rých personálních změnách skupi-
na začala označovat jako ELO
part II. Se členy základní sestavy
si Bates také ovšem stačil zahrát,
a to v roce 1978.
Bates (1953) je předevšímmuzi-

kant – příležitostně hraje i na
basu, bicí a klávesy , ale v jeho ži-
votopise je i to, že v roce 1986 uvá-
děl týdenní radioshow v Capital
Radio v Abu Zabí.
Skupina ELO vznikla na začát-

ku 70. let v Birminghamu. Zakla-
dateli celého projektu byli členo-
vé skupiny TheMove – Jeff Lynne,
RoyWood a Bev Bevan. Ti se roz-
hodli zkusit něco trochu jiného,
než nabízely klasické rockové sku-
piny. K založení skupiny vedla
touha vytvořit něco nového. A je-
jich rocková kapela se smyčcový-
mi nástroji a klavírem – to by bylo
něco neobvyklého. Rok 1971 byl
pro kapelu rokem experimentová-
ní, ve kterém se mohl především
vybouřit multiinstrumentalista
Roy Wood. Ten dokonce ve svých
čtyřech písních prvního alba ELO
hrál na všechny nástroje sám, ať
už to byly dechové, smyčcové
nebo jiné strunné nástroje.

Electric Light Orchestra se pro-
slavila jako experimentální rocko-
vě-symfonický orchestr. Nekon-
venčnost ELO se opírala o spojení
netypických nástrojů. Vedle kla-
sického rockového složení muzi-
kanti začali používat klasické
smyčcové nástroje, hoboj, klari-
net, klavír a také lidové nástroje.
„Hudba ELO se kvalifikuje jako
klasický a progresivní rock. Jejich
tvorba směšuje beatlesovský pop,
symfonický rock a vážnou, klasic-
kou hudbu,“ připomínáMartin Ji-
roušek z MF DNES.
Skupina, jejímž předákem byl

Jeff Lynne, vydala do roku 1986 11
alb. Po patnáctileté přestávce vy-
šlo dvanácté album – Zoom. (šor)

H vězdou druhé části kon-
certu 15. května bude
pan Kenneth William

DavidHensley. Ano, to je celé jmé-
no skladatele, kytaristy a klávesis-
ty KenaHensleyho – rockera, díky
kterému vznikly nejslavnější pís-
ničky kapely Uriah Heep.
Kromě „uriášovské“ klasiky, o

níž se dočtete později, představí
sedmašedesátiletý muzikant pís-
ničky ze svého nejnovějšího alba
Love & Other Mysteries (Láska a
jiné záhady). Novinka, na kterou
fanoušci čekali čtyři roky od na-

hrání posledního alba Blood On
The Highway, vyjde 28 května.
Obě alba nahrál s kapelou Live
Fire. A vyjde v roce, ve kterém
Ken Hensley slaví výročí, které by
kohokoli jiného mohlo vyděsit.
Připomíná si „50 let v práci“.
V případě britského muzikanta

ta práce za připomenutí rozhod-
ně stojí, ostatně byla často i sly-
šet. Mimochodem, v loňském
roce i v karlovarském Lidovém
domě. Samozřejmě že tamnemo-
hl nezahrát legendární Lady In
Black, Easy Livin’ a další skladby

z repertoáruUriahHeep. Rozhod-
ně však neplatí, že by Hensley žil
ohráváním čtyřicet let starých
skladeb. Po svém odchodu od
„Uriášů“ spolupracoval s řadou
muzikantů a kapel, kromě svého
bývalého spoluhráče Johna Law-
tona třeba s norským The Viking
All-Stars Bandem, se španělskými
hudebníky při nahrávání alba
The Last Dance, s jihoafrickou
zpěvačkou Toni Rowlandovou.
Po koncertu v Lokti odletí Hens-

ley pracovat do Norska, Maďar-
ska a Finska. (šor)

FAKTA

Electric Light Orchestra,
Ken Hensley & Live Fire
Přírodní amfiteátr, Loket
pátek 15. června, od 20.00 hodin
Hrají: ELO by Phil Bates: Joanna
Bates - klávesy, zpěv, Phil Bates -
kytara, zpěv, Susanne Filep - housle,
Ralf 'Ravo' Vornberger - basa, zpěv,
Chris Evans - bicí), Eric Herold - klávesy
Ken Hensley & Live Fire: Eirikur
Hauksson – zpěv, Ken Ingwersen -
kytara, Sid Ringsby – baskytara,
Tom Arne Fossheim – bicí
Vstupné: 580 Kč, na místě 750 Kč

www.facebook.com/vlnyag

Písničky skupiny Electric Light Orchestra, která
psala rockovou historii v osmdesátých a
devadesátých letech s Beatles, Rolling Stones či
Queen, budou znít Loktem v polovině června.

Mr. Ken Hensley přijede i do
Lokte. Foto: Jan Karásek, MF DNES

Lídrem obnovené skupiny ELO
je nyní Phil Bates. Foto: MF DNES

Rocková klasika Loktem budou znít nejznámější písničky skupiny Electric Light Orchestra. Patří k nim i Confusion a Don’t Bring Me Down. Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Blíží se večer, který připomene to
nejlepší od Electric Light Orchestra

Ken Hensley je už „50 let v práci“. Ta jeho je slyšet



STŘEDASTŘEDA 4. 7. 20124. 7. 2012
Amfiteátr Loket, otevření amfiteátru v 19:00Amfiteátr Loket, otevření amfiteátru v 19:00

Amfiteátr Loket,
otevření amfiteátru v 18:00PÁTEK 15. 6. 2012

Předprodej:

Léto s Božkovem – Loket 2012
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P o čtyřech letech v Lokti
zazní skladby legendární
britské skupiny Jethro

Tull. A nebude se jen vzpomí-
nat, i když by bylo na co.
Lídr skupiny Ian Anderson

představí svůj nejnovější pro-
jekt, kterým se vrací k přelomo-
vémualbu Thick As ABrick (Fád-
ní jako cihla) z roku 1972, na kte-
ré navázal novým albem TAAB
2. Novinka vyšla letos v dubnu a
skupina ji vyjela představit
na světové turné.
Před koncertem v

Lokti, který je je-
diným čes-
kým městem
na turné, zahra-
je skupina okolo
Iana Andersona v
Itálii a na Islandu, z
podhradí u
Ohře pak zamíří
jen v červnu ješ-
tě do Rakouska, Lucem-
burska, Německa, Fran-
cie a Norska.
Organizátoři počítají, že

si hudbu inspirovanou
starou britskou a keltskou
lidovkou, blues, rockem i prvky
evropské klasiky nenechají ujít
ani příznivci kapely ze sousední-
ho Německa.

O vstupenky je zájem
i za hranicemi v Německu
„Vstupenky se už prodávají v ob-
vyklých předprodejích v Karlo-
varském kraji a prostřednictvím
e-shopů na webových strán-
kách Vlnymusic agency. Pro vel-
ký zájem jsme zřídili předprodej
také v sousedním Německu.
Vzhledem k tomu, že vstupenky
v Německu na tuto show stojí
od 38 do 62 eur a že jedinečnost
Lokte němečtí rockeři už dobře

znají, lze předpokládat, že naše
německá předprodejní cena 33
eur způsobí českým fanouš-
kům, kteří se s nákupem vstupe-
nek opozdí, trable,“ upozorňuje
promotér Vladimír Suchan.
Skupina Jethro Tull vznikla v

roce 1967 v Blackpoolu ve Velké
Británii. Vůdčí osobností je od
počátku skotský hudebník a
skladatel Ian Anderson. I když
také zpívá a hraje na kytaru, je

spojen především s příč-
nou flétnou. Také díky ní
zní hudba Jethro Tull
nezaměnitelně. Stejně
typický je i Andersenův
„čapí“ postoj, který při-
pomíná logo skupiny. Je

charakteristická
zvláštním muž-
ným zpěváckým
projevem, výraz-

nou rolí flétny i neob-
vyklou a často kompliko-

vanou kompozicí písní.
Jethro Tull zažili dobu své

největší slávy na přelomu
60. a 70. let dvacátého stole-
tí.
Mezi jejich nejvýznamněj-

ší alba patří Stand Up, Aqua-
lung a Living In The Past. A sa-
mozřejmě Thick As A Brick, ke
kterému se teď po letech oblou-
kem vrací a které zazní v Lokti.
Na klasické hity Jethro Tull sa-
mozřejmě dojde také.

Thick As A Brick je už klasika
Dnes už klasické album progre-
sivního rocku Thick As A Brick
se před čtyřiceti lety stalo oka-
mžitě po vydání číslem jedna na
albovém žebříčku Billboardu a
zaznamenalo značný úspěch v
mnoha zemích světa.
„Jethro Tull pak absolvovali

k albu teatrální koncertní turné

ve Velké Británii, USA a v dalších
zemích. Od roku 1972 však al-
bum nikdy nebylo provedeno
živě v celém rozsahu. Jen část
jeho materiálu byla pravidelně
součástí repertoáru na turné Je-
thro Tull nebo na mých sólo-
vých turné,“ uvedl Ian Ander-
son, který se letošním turné a al-
bemTAAB2 snažil posunout pří-
běh koncepčního alba dál a při-

blížit ho i mladší generaci. Sou-
dě podle toho, jakmá Ian Ander-
son stále dobře našlápnuto, je
na co se v loketském podhradí
těšit.
„Tohle je skupina, která si pro-

stě hraje. S muzikou, s diváky i
sama se sebou. Znáte flétnistu,
který by dokázal ve svých letech
poskakovat a baletit po jevišti,
postávat na jedné noze, ohýbat

se v pase dozadu a u toho neu-
stále foukat do příčné flétny?
Anderson je pořád v neskutečné
formě amá jednu ohromnou vý-
hodu: na rozdíl od lídrů jiných
veteránských kapelmu to pořád
neuvěřitelně dobře zpívá. A ješ-
tě je náramně vtipný a sympatic-
ký,“ napsal o legendě z Irska pu-
blicista JanMikulička.

Josef Šorfa

V roce 1972 jsem napsal a nahrál
s Jethro Tull jejich 5. studiové al-
bum – Thick As A Brick. Za auto-
ra textů byl tehdy vydáván ani
ne desetiletý fiktivní chlapec Ge-
rald Bostock. Nyní po 40 letech
od vydání alba Thick As A Brick
absolvuji v roce 2012 speciální
koncertní světové turné, na
němž uvedu celé album Thick
As A Brick v plném rozsahu a na-
víc i navazující nové album
TAAB2. Takže po čtyřiceti letech
se ukáže, co všechno se Geraldu
Bostockovi – dnes bezmála pa-
desátiletému – v jeho životě
vlastně přihodilo.

Tématem výročního alba
TAAB2 je zkoumat různé cesty,
kterými školák Gerald Bostock
později v životě prošel, se všemi
možnými zvraty, obraty osudu a

příležitostmi. Nejde však jen o
Geralda, ale o nás všechny, jak
rozvíjíme naše vlastní životy, jak
měníme svá směřování, a jak je
nakonec uzavíráme prostřednic-
tvím náhodných setkání a zása-
hů. Pestrost života téměř podlé-
há gravitační síle, která ústí v
možná předem daný osud.
Jak se děti poválečného baby

boomu dívají zpět na své vlastní
životy,musí se často dostávat do
pocitu „co by, kdyby“. Můžeme
se stejně jako Gerald stát kazate-
lem, vojákem, tulákem, obchod-
níkem nebo finančním magná-
tem? A ti mladší, internetová ge-

nerace, se mohou zamyslet nad
nesčetnýmmnožstvím možnos-
tí a šancí, které před nimi stojí.
Kdyby mi kdysi někdo navrhl,

že bych mohl vydat prog-rocko-
vé koncepční album v roce 2012,
tak bych si myslel, že se vážně
zranil při pádu ze svého vozíku.
Ale to se přesně stalo. Nakonec
to nedopadlo tak špatně. Prvky
lidové, klasické a jazzové hudby
se stále nacházejí i v dnešním
progresivním rocku. Jsou i nená-
padně přítomny v TAAB2.

Ian Anderson
(z předmluvy k Ian Anderson’s

Thick As A Brick Special Tour 2012)

FAKTA

Ian Anderson’s
Thick As A Brick
Special Tour 2012
Loket, přírodní amfiteátr
sobota 4. července
otevření amfiteátru:
19.00 hodin
Hrají:
Ian Anderson – zpěv, flétna, kytara,
John O’Hara – klávesy, akordeon
David Goodier – basa,
Florian Opahle – kytara
Scott Hammond – bicí, perkuse
Vstupné: v předprodeji 790 Kč,
na místě 990 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Ian Anderson se vrací po čtyřech letech do Lokte. Hudebník, k němuž patří charakteristická flétna, představí přelomové album Thick As A Brick z roku 1972 a novinku TAAB2, která na ně přímo navazuje

Potvrzeno: Loketským podhradím bude znít hudba Jethro Tull

V novém albu pokračuje příběh Geralda Bostocka

Ian Anderson´s Thick As A Brick Special Tour 2012
(Zleva) Scott Hammond, David Goodier,
John O´Hara, Ian Anderson,
Florian Opahle.
Foto: archiv skupiny
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Ian Anderson se vrací po čtyřech letech do Lokte. Hudebník, k němuž patří charakteristická flétna, představí přelomové album Thick As A Brick z roku 1972 a novinku TAAB2, která na ně přímo navazuje

Potvrzeno: Loketským podhradím bude znít hudba Jethro Tull

Rockovou sezonu zahájí v Lokti
koncert hned několika formací,
které nabídnou klasiku tak, jak ji
cítí po svém.
Walda Gang se představí pís-

ničkami Waldemara Matušky v
podání jeho dvojníka Vladimíra
Nerušila.
Ten původně zpíval country,

ale v úpraváchWalda Gangu do-
staly známé písničky jako Tuhle
rundu platím já. Sedm dostavní-
ků a další ostřejší, rockový ka-
bát.
Dvanáctičlenná kapela o sobě

dává s nadsázkou vědět, že je ja-
kýmsi estrádním souborem pís-
ní a tanců, a bez nadsázky dodá-
vá, že jejím cílem je především
pobavit.
Když už byla řeč o rockovém

kabátu, písničky stejnojmenné
skupiny zahraje revivalová kape-
la z Plzně. KrP neboli Kabát revi-
val Plzeň je parta ostřílenýchmu-
zikantů, kteří si zahráli v mnoha
kapelách, třeba bubeníka Pavla

Reisicha mohli rockoví fanoušci
slyšet v kapelách Debustrol,
Kryptor a Kečup.
Deep Purple revival ze Zlína,

známá také jako Koberec band
(na snímku), je jedním z prv-
ních profesionálních revivalů v
České republice. Skupinu založil
v roce 1991 zpěvák a šéf kapely
Miroslav „Koberec“ Koňárek
jako poctu světové hardrockové

legendě. Kapela koncertuje ne-
jen po celém Česku, ale i v Ně-
mecku, Belgii, Rakousku, Itálii,
Polsku a Slovensku. Z legend si
naopak střílejí v úpravách jejich
skladeb brněnská Morčata na
útěku. Kapela už vydala šest alb,
mezi nimi třeba Tenkrát na zá-
chodě a Jsme trochu jiný.
Koncert uvedou karlovarští roc-
keři z kapely Tajfun. (šor)

N ejen hudební štamgasti,
kteří rádi poslouchají
rock a blues v nápadi-

tých úpravách a osobitém podá-
ní, ale i všichni, kdo se těší na kon-
certy v loketském přírodním diva-
dle, by si měli v kalendáři zaškrt-
nout následující termín: pátek
11. května. Hned při prvním kon-
certu letošní sezony nasadí vyso-
ko laťku čtyři muzikanti se svými
kapelami: Luboš Andršt se svým
Blues Bandem, Michal Prokop s
Framusem 5, Vladimír Mišík
s ETC a Ivan Hlas s kapelou.
Která ze skladeb předního čes-

kého bluesového, jazzového, jazz
a art-rockového kytaristy Luboše
Andršta se nejlíp hodí pod loket-
ský hrad? „Vybral bych Moment

In Time ze stejnojmenného alba.
Jednak je to akustická hudba, kte-
rá vychází z tradiční funkční har-
monie, a jak napovídá název – vše
plyne v nevratném záblesku času
a právě atmosféra pod starým hra-
dem stírá rozdíly mezi minulostí
současností a budoucností,“ na-
psal pro MF DNES Luboš Andršt.
Michal Prokop zahraje i písnič-

ky ze svého nejnovějšího alba, kte-
ré začal nahrávat po šesti letech
od desky Poprvé a naposledy le-
tos v březnu ve studiu SONO Re-
cords v Nouzově.
O Vladimíru Mišíkovi se v po-

slední době mluví v souvislosti s
únorovou reedicí nejzásadnější-
ho českého rockového alba Kuře
v hodinkách. Nahrál ho před čtyři-
ceti lety se skupinou Flamengo.
Čtveřici uzavírá Ivan Hlas. Nej-

nověji na sebe upozornil jako au-
tor hudby k inscenaci Bedřich
Smetana: Greatest Hits. „Árie
jsem osekal na kost, aby se mi vy-
loupla jednoduchá písnička,“ vy-
světlil hudebník v rozhovoru pro
MF DNES.
Koncert se uskuteční 11. květ-

na, začíná od 17 hodin. Vstupné
stojí 280 korun v předprodeji, 320
namístě. (šor)

Loket nabídne Matušku trochu jinak, muziku Deep Purple a parodie od Morčat na útěku

FAKTA

Live in Loket
Loket, přírodní amfiteátr
sobota 12. května, od 17.00 hodin
Hrají kapely:
Walda Gang, Kabát revival Plzeň,
Deep Purple revival,
Morčata na útěku, Tajfun
Vstupné: v předprodeji 190 Kč,
na místě 260 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Ivan Hlas, muzikant s širokým
záběrem. Foto: Archiv MF DNES

Rockový nářez připomene „klasiku“

Hudební laťku nasadí vysoko
Andršt, Prokop, Mišík a Hlas

Michal Prokop po šesti letech
zase nahrává. Foto: Archiv MF DNES

Kytarista a skladatel Luboš
Andršt Foto: L. Teichmann, MF DNES

Osobnost české hudební scény Vladimír Mišík. Foto: Michal Klíma, MF DNES
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SYMPHONIC
LIVE IN LOKET

MIRO

host
KATARÍNA KNECHTOVÁ

PÁTEKPÁTEK 29. 6. 201229. 6. 2012
Amfiteátr Loket, otevření amfiteátru v 18:00Amfiteátr Loket, otevření amfiteátru v 18:00

PÁTEKPÁTEK 6. 7. /6. 7. / SOBOTASOBOTA 7. 7. 20127. 7. 2012
Amfiteátr Loket, otevření amfiteátru v 19:00Amfiteátr Loket, otevření amfiteátru v 19:00

Předprodej:

Léto s Božkovem – Loket 2012



11. 5. VladimírMišík a ETC
M. Prokop a FRAMUS 5 / Ivan Hlas / L. Andršt Blues Band

12. 5. Walda Gang / Deep Purple revival / Morčata na útěku / Tajfun / VAR

25. 5. Horkýže Slíže (SK) / Polemic (SK) / 100 zvířat

2. 6. Lucie Bílá / 4TET
9. 6. Support Lesbiens /Wohnout / Eddie Stoilow

15. 6. Electric Light Orchestra (ENG)

Ken Hensley & Live Fire (ENG)

29. 6. Miro Žbirka a Katarína Knechtová (SK)

4. 7. Ian Anderson's Jethro Tull (ENG)
6. 7. a 7. 7. Robin Hoodmuzikál, pražskéDivadlo Kalich

28. 7. SBB (PL) / Vítkovo kvarteto
3. 8. Škwor

10. 8. Jaromír Nohavica
18. 8. Alkehol / Harlej

Předprodej:

Léto s Božkovem – Loket 2012
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P olská kapela SBB patřila v
70. letech k tomu nejpro-
gresivnějšímu, co se na

poli rockové hudby odehrávalo.
A to nejenom ve východní Evro-
pě. Po několika pauzách vstoupi-
li SBB do 21. století a jsou stále
aktivní koncertně i studiově. Za-
tímposlední nahrávku (IronCur-
tain) pořídili v roce 2009.
Zcela speciální vztah si ke ka-

pele vybudovali rockeři v Če-
chách, desky s logem SBB zaují-
maly čestné místo v domácích
diskotékách a na burzách byly
považovány za tvrdouměnu.
„Že SBB je legenda? K čemu le-

genda, když nehraje. Legenda
žije jen tehdy, když koncertuje.
Nemůže žít z toho, co bylo kdy-
si,“ tvrdí klávesista Józef Skrzek.
„Naše hudbamá své extravagan-

ce, protože ji budujeme přímo
během koncertu. Hudba se rodí
spontánně, ale musí být logická,
musí mít pevný grunt. Teprve
potompřijde improvizace,“ cha-
rakterizoval Skrzek živá vystou-
pení tria.
Klávesistu Józefa Skrzeka a ky-

taristu Apostolise Athimose v
současnosti doplňuje bubeník
Gabor Nemeth (toho znalci pa-
matují z populární maďarské
party Skorpió).
Kapela Vítkovo kvarteto si

říká shluk avantgardních hudeb-
níků. Drtivá část repertoáru sku-
piny vznikla v letech 1982–3, a to
hlavně v hospodě U Holečků v
Chuchli, kde kapela zkoušela.
Od té doby hrají prakticky to
samé. Jejich největším hitem je
píseň Pražskej démon. (šor)

FAKTA

Skupina SBB
host: Vítkovo kvarteto
sobota 28. července
Loket, amfiteátr, od 20.00 hodin
vstupné: 220 Kč, na místě 270 Kč
www.facebook.com/vlnyag

Přestože písničkář Jaromír Noha-
vica přijede zazpívat do přírodní-
ho divadla v Lokti až 10. srpna,
jeho příznivci by neměli příliš
dlouho váhat. „O lístky na jeho
koncert je už teď v předprodejích
velký zájem,“ avizoval Vladimír
Suchan z pořádající agentury.
V souvislém dvouhodinovém

koncertním programu, který shr-
nuje písničkářovu třicetiletou hu-

dební dráhu, se představí vynikají-
cí polský akordeonista Robert Kuś-
mierski. Kdo se už teď nemůže do-
čkat, může si na webových strán-
kách Jaromíra Nohavici zdarma
stáhnout album krátkých písňo-
vých glos ze všedního dne, nazva-
ných virtuálky.
Vstupné na koncert, který začí-

ná ve 21 hodin, stojí 350 korun,
na místě pak 450. (šor)

Loňský rok byl pro Lucii Bílou ro-
kem splněných přání, což připo-
míná i její kolekce s knihou, DVD
a CD.
V roce splněných přání koncer-

tovala v Lokti a stejně tomu bude
i letos v sobotu 2. června.
Doprovodí ji opět skupina Pet-

ra Maláska. „Myslím, že právě
díky našemu přátelství jsou naše
koncerty tak emotivní a silné.
Není místo, které bychom neměli

vyprodané, a to neberu a nikdy ne-
budu brát jako samozřejmost,“
pochvaluje si spolupráci Lucie
Bílá.
Večer se představí také Jiří

Korn a 4TET, v němž už desátým
rokem zpívají kromě něj také jeho
kolegové David Uličník, Jiří Škor-
pík a Dušan Kollár.
Koncert začíná ve 20 hodin.

Vstupné stojí 550 korun, na místě
zaplatí lidé 700 korun. (šor)

Lucie Bílá se vrátí do Lokte 2. června. Foto: Ondřej Littera, MF DNES

Jaromír Nohavica představí
polského akordeonistu

Časopis Down Beat označil kapelu SBB za nejzajímavější rockové trio
od dob Experience Jimiho Hendrixe. Skupina z Polska se představí
poslední červencovou sobotu v Lokti. Hostem bude Vítkovo kvarteto.

Lucie Bílá má za sebou rok
splněných přání a plní si další

Kapelník polských SBB Jozef
Skrzek FOTO: archiv MF DNES

Nu-metalová kapela Škwor přije-
de do Lokte zahrát v pátek 3. srp-
na od osmi večer, skončí půl ho-
diny před půlnocí. Kapelu tvoří
zpěváci a kytaristé Petr Hrdlička
a Leo Holan, baskytarista Tomáš
Kmec a bubeník Martin Pelc. Je-
jich posledním albem je Drsnej
kraj, obsahující i DVD se zázna-
mem koncertu a rozhovor.

Petr Hrdlička z kapely Škwor.
Foto: MICHAL SVÁČEK, MF DNES

Jarek Nohavica se představí loketskému publiku v pátek 10. srpna.
Jeho hostem bude Robert Kuśmierski. Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Kapela Škwor
ví svoje o tom,
co je Drsnej kraj

Polskému triu SBB
patří srdce mnoha
tuzemských rockerů
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P ísničky z úspěšného, pla-
tinového Symphonic
Alba bude zpívat Miro

Žbirka v loketském přírodním
amfiteátru, a to poslední červno-
vý pátek. Skladby jako Co bolí,
to přebolí, Atlantida či Len s ňou
zazní za doprovodu čtyřiceti-
členného orchestru.

Už jste se symfonickým orches-
trem Cappella Istropolitana ně-
kdy koncertoval pod širým ne-
bem, tak jako budete v Lokti?
Máme za sebou koncerty ve

sportovních halách na Sloven-
sku, další v divadelních a kon-
certních sálech v Čechách a na
Moravě včetně pražského Obec-
ního domu a Státní opery. Mu-
sím ale říci, že hrát pod širýmne-
bem se symfonickým orchest-
rem bude v Lokti premiéra a
také trochu dobrodružství. Přej-
me si hezké počasí.

Jaké to je, oproti koncertům s
kapelou, zpívat se symfoniky v
zádech?
Kapelamá pět členů a snadno

semi přizpůsobí. Orchestru, kte-
rý má čtyřicet vynikajících hu-
debníků se naopak musím při-
způsobovat já.

Bylo těžké naučit se vycházet
profesně s dirigentem Adria-
nem Kokošem? Neměl jste ně-
kdy tendenci třeba zrychlit
nebo improvizovat a zjistil, že
orchestr vás „nepustí“?
K improvizaci moc prostoru s

orchestrem není, ale i oni se po-
stupně naučili například ztišit,
když s námi lidé zpívali nebo při-
dat refrén. S Adrianem jsme se
postupně sbližovali a já se nau-
čil po očku sledovat jeho poky-
ny. Stali se z nás přátelé a díky
němu také vznikl Symphonic Al-
bum.

Jaké to je, být v dnešní době
platinový? To nenarážím na
váš věk, ale na úspěch alba
Symphonic Album v době nele-
gálního stahování?
Jsem rád, že projekt, který mě

zajímal hlavně z uměleckých dů-
vodů, je i komerčně úspěšný.
Bylo to pro mě něco nového a
nahrávání také nebylo úplně nej-
levnější. Myslím, že toto album
nemá smysl si někde nelegálně
stahovat, kvalita poslechu je v
tomto případě ještě důležitější .

Neláká vás po zkušenostech s
Cappellou Istropolitana zkusit
skládat i klasickou hudbu?

L etošní sezonu na koupališ-
tiMichal předznamená po-
slední květnový pátek kon-

cert kapel 100 zvířat, Polemic a
Horkýže Slíže. A to si zaslouží
poupravit citát klasika Vladislava
Vančury a napsat: Tento způsob
zahájení léta zdá se být šťastným.
Slovenská kapela Horkýže Slíže

nabízí desátým rokem rock říznu-
tý punkem, který dobře charakte-
rizují hlavně písničky z loni vyda-
ného průřezového alba V dobrej
viere (2001–2011).
Na něm jsou kromě sedmnácti

nejúspěšnějších skladeb skupiny
z Nitry i dvě novinky. Jednou z
nich je i provokativní singl Mám v
p… na lehátku. Originální verzi

lze vidět na YouTube.
Další slovenská skupina, Pole-

mic, sype uvolněné písničky, ji-
miž protéká beatový rytmus i tep

jamajského reggae. Alespoň tak ji
charakterizuje hudební publicista
Vladimír Vlasák.
Rádia je pilně hrají, navíc Pole-

mic zdomácněli v českých klu-
bech a na festivalech. „Česko pro
nás není zahraničí,“ řekl pro MF
DNES hráč na trubku Peter „Pet-
ko“ Opet. V roce 1997 vyšla Pole-
mic první deska, nynímají na kon-
tě čtvrté album, nazvané Nelám si
s tým hlavu.
Jejichmuzika je ska, úsečný pís-

ničkářský styl, který má kořeny na
Jamajce a za sebou bouřlivý vývoj
v Británii. Ska je hudba poslecho-
vá, taneční, seznamovací a tlacha-
cí. „Kromě nás je na Slovensku
možná jen několik podobných ka-

pel, ale žádná nemá vydavatele,
který by se o ni staral. Vydávají si
desky samizdatem a zůstávají v
úrovni undergroundu,“ říká Opet.
Styl ska je charakteristický také

pro hudbu kapely 100 zvířat, kte-
rá předloni oslavila dvacet let exis-
tence monstrkoncertem v praž-
ské Incheba Areně. K jejím kon-
certním jistotám patří písničky
jako Škola, Nikdy nic nebylo nebo
Nejkratší cesta.
Jak připomíná hudební publi-

cista Honza Vedral, kapela má
drajv, hraje energickou hudbu.
Platí to i pro písničku Nejkratší
cesta, kde se zpívá, že „nejkratší
cesta do srdce chlapa vede mezi
žebrama“. (šor)

FAKTA

Otvírání koupaliště
Michal v Sokolově
Sokolov, Koupaliště Michal
pátek 25. května
začátek v 17.00 hodin
Hrají:
100 zvířat, Polemic, Horkýže Slíže
Vstupné: 260 Kč, na místě 320 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

V sobotu 9. června si v Lokti při-
jdou na své hlavně příznivci po-
procku. Zpěvák kapely Support
Lesbiens Kryštof Michal zazpívá i
písničky z alba Homobot, na kte-
rém si pop podává ruku s roc-
kem, punkem i taneční muzikou.
Kapela Eddie Stoilow má na

svém kontě několik hitů, jako tře-
ba Frozen, Hey you nebo Floa-
ting, jež měly úspěch i v hitpará-
dách a rádiích. Novou desku Na-
šim klientům s hitem Svaz čes-
kých bohémů představí skupina
Wohnout.Mariánskolázeňská ka-
pela Grande Tete se pohybuje na
pomezí ska, rocku a punku. Osmi-
členná partička oživí festival vese-
lými rytmy i nástroji, jako je trub-
ka nebo akordeon.
Koncert začíná v 17 hodin.

Vstupné stojí 260 korun, namístě
320 korun.

Sezonu v letovisku Michal u Sokolova zahájí koncert skupin 100 zvířat, Polemic a Horkýže Slíže

Drsnější muziku i texty nabídne
dvojkoncert v sobotu 18. srpna.
Kapela Alkehol na něm předsta-
ví písničky ze svého průřezové-
ho dvojalba, nazvaného příznač-
ně 20 let na tahu. Zazní tak třeba
hity Piju jako duha, Pivečko mý
a Pijeme s láskou.
Veselo bude také s kapelou

Harlej, jejíž hudba bývá označo-
vána jako crazy-rock. Proč, to
dávají tušit písničky jakoMasakr
zmutovanou makrelou nebo
Čtyři z punku a pes. Koncert
startuje ve 20 hodin. Vstupné sto-
jí 220 korun, na místě pak vyjde
na 290 korun.

Horkýže Slíže Kapelu z Nitry založil a vede zpěvák a baskytarista Peter Hrivňák, zvaný Kuko. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Peter 'Petko' Opet ze skupiny Polemic na festivalu
Mighty sounds. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Kapela 100 zvířat si zahrála také na loňském festivalu Back to school v relaxačním
areálu plzeňské Plazy. Muzikanti hrají styl ska. Foto: Martin Polívka, MF DNES

Kryštof Michal ze Support
Lesbiens. Foto: archiv MF DNES

Tomáš Hrbáček z kapely Harlej.
Foto: archiv MF DNES

Support Lesbiens,
Wohnout, Eddie
Stoilow a G. Tete

Koupaliště zažije trojkoncert

Alkehol a Harlej
přivezou drsnější
muziku i texty
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