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Mimořádná příloha MF DNES pro Karlovarský kraj
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Němečtí Floyd-Reloaded
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Loketský amfiteátr Přírodní divadlo pod loketským hradem bude i letos dějištěm mnoha hudebních akcí, koncertů i festivalů.
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Sezona letních koncertů je tady

Program napříč žánry je jasný, stačí si jen vybrat, na co do Lokte, do karlovarského letního kina nebo na koupaliště Michal

L

etošní sezona koncertů
pod širým nebem začne
23. května, kdy do loketského amfiteátru „přiletí“ Mig
21 s Jiřím Macháčkem a s ním
skupiny Wohnout a Vypsaná
fiXa. „Prvním ze dvou vrcholů
celé sezony bude koncert kapely
Genesis Classic, se kterou přijede skotský zpěvák a kytarista
Ray Wilson,“ uvedl Vladimír Suchan z pořádající agentury.
Wilson zpíval s Genesis v letech 1996 - 1998, kdy nahradil
Phila Collinse. A do Lokte se už
těší. „Zahrajeme muziku z éry
Genesis, včetně jedné či dvou

písní od Phila Collinse, Petera
Gabriela, Mike and the Mechanics a skladby z mé vlastní sólové kariéry. A také jeden nebo
dva klasické kousky. Naše show
má mnoho hudebních vrstev. Je
celkem unikátní, jak uvidíte,“
vzkázal Ray Wilson čtenářům
MF DNES. Návštěvníky Lokte
čeká i koncert Miro Žbirky, který
se pod loketský hrad vrací po
dvou letech. „Letos to bude jiné
tím, že mě doprovodí moje pětičlenná kapela a předvedeme klasický rockový koncert. Diváci
uslyší opět všechny moje nejznámější skladby od Atlantídy, Bala-
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dy a Zažni po Mám rád a Co bolí
to přebolí v původních aranžích,“ zve do Lokte Miro Žbirka.
Na zahájení sezony se mohou těšit i návštěvníci sokolovského
koupaliště Michal, kde zahrají v
kraji už „staří známí“ Škwor a
Harlej. Zazní tam také „klasika“
v podání Judast Priest Revivalu.
Na domácí půdě se představí
také Lokeťan Petr Gardner Zahradníček s Pestalozzi.
V polovině června začne sezona také v karlovarském letním
kině. Po loňské Dívčí válce následuje letošní Kšanda - komedie
souboru Jaroslava Sypala. V „let-

ňáku“ si také zahrají spolu s Philem Batesem hudbu ELO karlovarští symfonici.
„Druhým vrcholem sezony
bude koncert Floyd-Reloaded,
ve které německá kapela představí poprvé v České republice
svou megashow na monstrózní
scéně,“ upozorňuje promotér
Tomáš Svoboda. Po loňské premiéře srpnové metalové přehlídky se chystá další. „Seznam čtyř
až pěti kapel v tuto chvíli ještě
dolaďujeme. Hlavním tahákem
letos je německá kapela
Destruction,“ dodává Vladimír
Josef Šorfa
Suchan.

2

hudební léto

STŘEDA 30. DUBNA 2014
WWW.IDNES.CZ

Kultovní muzikál
Osmý světadíl veze
hity kapely Elán
Pražské Divadlo Kalich nabídne v Lokti po muzikálech Robin Hood a
Johanka z Arku letos Osmý světadíl, příběh ze současnosti s
nejslavnějšími hity skupiny Elán.

D

ivadelníci letos do Lokte přivezou titul, který
se v Praze stal přímo
kultovním. „V Divadle Kalich
toto představení odehrálo už
přes dvě stě repríz a stále máme
plno. Diváci při závěrečných přídavcích často tančí v řadách, zpívají spolu s herci. Tak věříme, že
podobnou atmosféru navodíme
i na Lokti,“ říká producent a ředitel Divadla Kalich Michal Kocourek.
Loketský přírodní amfiteátr
se už po minulých letech stává
druhou - letní scénou. „Na Lokti
jsme se pomalu zabydleli a jsme
tomu skutečně rádi. Minulé zkušenosti navíc naštěstí ukázaly,
že si na naše muzikály v amfiteátru najdou cestu i diváci. Například loňská Johanka z Arku měla
neskutečnou atmosféru. My se
snažíme, aby diváci viděli pod
širým nebem stejně výpravnou
a stejně umělecky kvalitní podívanou jako publikum v Divadle
Kalich. Na Lokti zkrátka nic nešidíme. Znamená to sice samozřejmě velké náklady na přepravu a
značnou časovou investici na
stavbu, ale to se pak stoprocentně vyplatí,“ podotýká ředitel.
Mohou se diváci těšit i na Tomáše Savku, původem z nedalekého Horního Slavkova, který v
muzikálu hraje a zpívá v roli To-

Komedie Kšanda
a koncert Iva Jahelky

Pod názvem Kšanda nabídne
soubor Jaroslava Sypala
příběh o lidské hrabivosti
s nečekaným rozuzlením.
Kde: Letní kino Karlovy Vary
Kdy: neděle 15. června,
17:00 – 21:00 hodin
17:00 - Ivo Jahelka
19:00 - divadelní představení
Kšanda
Vstupné: v předprodeji 220 Kč,
na místě 300 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Osmý světadíl
muzikál Divadla Kalich
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: pá 27. a so 28 června,
21:00–23:45 hodin
Vstupné: 490, 590, 650 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Svěží dílo Úspěšný muzikál uvidí zájemci v loketském amfiteátru.

máše? Ano, Tomáš si samozřejmě tuhle příležitost nenechá
ujít. „O hlavní roli se na Lokti podělí v rámci dvou plánovaných
představení s kolegou Romanem Tomešem,“ prozradil Michal Kocourek.
Tomáš Savka je v muzikálu
mladým mužem, kterému dá
mladá dívka Jana přednost před

rodiči podporovaným vztahem
s nápadníkem z lepších kruhů.
Jana tak nedá na předsudky ani
na možné nepříjemné důsledky
svého rozhodnutí. Zástupci Divadla Kalich přiznávají, že děj
muzikálu je volně inspirovaný
románem francouzského dramatika Alexandra Dumase mladšího. A jsou i konkrétní: „Vzneše-

Foto: Archiv Divadla Kalich

nost odvrácené tváře osudu povyšuje příběh o Dámě s kaméliemi na nadčasový příběh lásky.“
Nejen zájem diváků, ale i
ohlas muzikálu v médiích je příznivý. „Slovenská zpěvačka Nela
Pocisková v roli hlavní hrdinky
Jany pěvecky září a krok s ní drží
i její divadelní milenec Tomáš
Savka, který sám zvládne utáh-

nout celé jeviště. Lehčí a tak trochu nezávazný úvod do příběhu
rámují silná pěvecká a taneční
čísla, ze kterých je cítit smysl
pro humor a i určitý sebeironický nadhled, což dodává zajímavý a v případě českých muzikálů
dosud nepoznaný šmrnc,“ napsala v MF DNES kritička Zuzana Drtilová.
Ředitel Kocourek připomíná,
že už teď se herci a všichni okolo Osmého světadílu do Lokte
těší. Na co nejvíc? „Stačí si stoupnout do hlediště a rozhlédnout
se kolem sebe. To je ta nejvýstižnější odpověď. Okolí loketského
amfiteátru je prostě nádherné. A
herci si zase nemůžou vynachválit pohled z jeviště směrem do
toho ohromného hlediště zaplněného snad spokojenými diváky. Už se od nich dočkali i potlesků vestoje,“ podotkl ředitel Kocourek.
Josef Šorfa

Michal Horáček svým pořadem překvapil

S

pisovatel, esejista, novinář, bývalý bookmaker,
textař, básník, producent
a vystudovaný antropolog Michal Horáček se představí loketskému publiku tentokrát jako vypravěč v hudebním projektu nazvaném Mezi námi.
Účinkuje v roli vypravěče a v
průběhu devadesáti minut spojí
své improvizované úvahy o nadčasových i současných aktuálních tématech s písněmi, které
na jevišti zazpívají jeho hosté:
zpěvák Ondřej Ruml, zpěvačka

Michal Horáček:
Mezi námi
Speciální host:
Szidi Tobias
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: so 6. července 20:00 hodin
Vstupné:
v předprodeji 290 Kč,
na místě 390 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Michal Horáček Nabídne

pořad Mezi námi. Foto: MAFRA

známá ze skupiny Laura a její
tygři Lenka Nová nebo zpěvák a
textař František Segrado. Speciálním hostem pořadu pak bude
šansoniérka Szidi Tobias.
„Pořad je v přírodním divadle
v Lokti novým žánrovým prvkem, a podle reakce diváků je vidět, že zaujal,“ uvedl Vladimír Suchan z pořádající agentury. Horáčkovi spolupracovníci podotýkají, že každé představení je originálem, v každém městě probíhá jinak a vždy nabídne jiné písně i zamyšlení.
(šor)
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Česko-slovenská star Miro Žbirka:
Z Abbey Road zpátky do Lokte
Po dvou letech se pod loketský hrad vrací
zpěvák a skladatel Miro Žbirka, a to hned ve
dvou rolích. Jako starý známý i jako hudebník,
který stále umí překvapovat.

M

iroslav Žbirka má za
sebou výrazné tvůrčí
období. Nejenže nahrál nové písničky a klipy jako
Fair Play, ale začal dopřávat
sobě i svým fanouškům nahrávky pořízené mistry zvuku v legendárním studiu Abbey Road.
„Je to těžce návykové a úplně
mě tam rozmazlili, takže tam asi
natočím i svoje nové album,“
plánuje zpěvák.

Po dvou letech se vracíte do
Lokte, kde jste zpíval se symfoniky. Jaký bude ten letošní koncert co do obsazení?
Letos to bude jiné tím, že mě doprovodí moje pětičlenná kapela
a předvedeme klasický „rockový“ koncert. Ale diváci uslyší
opět všechny moje nejznámější
skladby od Atlantídy, Balady a
Zažni po Mám rád a Co bolí to
přebolí tentokrát v původních
aranžích. Těším se. S kapelou za
zády mám větší možnost improvizovat. S orchestrem musí být
všechno perfektně nacvičené a
nějaký prostor pro změnu nebo
vybočení není.
Čeká diváky nějaké hudební
překvapení?
Překvapení budou jednak v podobě nových skladeb - například Fair Play ze stejnojmenné-

Miro Žbirka
Host: The Backwards
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: so 30. května, 20:00 hodin
Vstupné: v předprodeji 650,
590, 490 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

ho filmu, které předvedeme naživo poprvé a také v dramaturgii
koncertu. Ale více nebudu prozrazovat.
Píseň Fair Play jste nahrál pro
film, který přibližuje „dopingovou“ éru československého
sportu. Téma je to vážné,
přesto si dovolím odlehčenější
otázku. Co je největším dopingem pro vás?
Můj klasický doping je káva a
červené víno. Když si chci zlepšit náladu,tak poslouchám oblíbenou muziku a často mě také
nabíjí právě na koncertech publikum. Stát na pódiu je svým způsobem návykové, proto asi stále
dělám tuto práci, která je zároveň hobby i doping.
Je pro vás dopingem i nahrávání v legendárním studiu Abbey
Road, kde nahrávali i vaši oblíbení Beatles a kde jste píseň k
filmu nahrával? Nezůstal při obrovském technickém vývoji ze
studia Abbey Road od dob natáčení Beatles jen ten název?
Je to vysoce profesionální a moderně vybavené studio. V bufetu
tam potkáte současné hudební
hvězdy dávat si v pauze kávu.
Ještě se mi ve studiu nestalo,
aby všechno tak fungovalo, nenastaly zádrhely a prostoje a aby-

Miroslav Žbirka Hitmaker přijede do Lokte.

chom za dva dny nahráli a zmixovali dvě skladby bez dalších
oprav a v takové kvalitě. To hovoří za všechno a to pomíjím to genius loci, které tam na člověka
samozřejmě působí, když si uvědomí, jací mistři tam nahrávali a
dodnes nahrávají. A máte pravdu, je to těžce návykové a úplně
mě tam rozmazlili, takže tam asi
natočím i svoje nové album.

Foto: MAFRA

Divadlo Kalich chystá muzikál
o vás. Už víte, kdo bude hrát a
zpívat Miro Žbirku? Jak se „na
sebe“ těšíte?
Zatím jsme ve stádiu příprav,
takže žádné castingy ještě neprobíhají. Sám jsem zvědavý, ale
myslím, podle dosavadních
zpráv, že se nebude jednat o muzikál o mně, jako spíše o muzikálový příběh s mými skladbami.

Kde také budete letos v létě
koncertovat? Kam se těšíte nejvíc?
Letos jsem přislíbil na léto poměrně rozsáhlý projekt České
Hrady,takže na některých z těchto hradů mě uvidíte. Na polovinu listopadu chystáme Vánoční
Video turné v Čechách i na Slovensku, celkem 18 koncertů.
Tentokrát by měly písně dostat
kromě živého hraní také výraznou videopodobu. Vyjde totiž
DVD Best Of Video, kde bude asi
25 archivních klipů z STV a dalších 25 klipů a 2 filmy, které
jsem ve své kariéře kdy natočil. S
těmi budeme pracovat při koncertech. Je to něco nového a těším se na to.
Hostem koncertu bude kapela
The Backwards. Důvod je vzhledem k vaší oblibě Beatles nasnadě. Zazpíváte si něco s
nimi?
Vzhledem k tomu, jak to mají
kluci z Backwords propracované a nacvičené, myslím, že jim
nebudu fušovat do řemesla a
rád si je vychutnám spolu s diváky.
Josef Šorfa

INZERCE

www.safeguard.cz
Jsme Vám k dispozici na celém území České republiky.

Provoz Pultu Centralizované Ochrany
Ostraha objektu prostřednictvím PCO
Patrolovací hlídky zásahovou jednotkou
Převoz hotovosti a cenin
Fyzická ostraha objektů
Ostraha kulturních a sportovních akcí
Karlovarsko 777 911 912 / Chebsko 777 911 917

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA

email: safeguard@safeguard.cz
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Ray Wilson: Doufám, že jsem jako
skotská whisky. Čím starší, tím lepší
Zpěvák a kytarista Ray Wilson slibuje, že
jeho květnový koncert fanoušky nadchne.
„Všichni se budou bavit,“ slíbil čtenářům
MF DNES v jedné z odpovědí, na které
odpovídal prostřednictvím e-mailu.
S kapelou Genesis, jejíž písničky v Lokti nahrajete, jste nahrál album Calling All Stations. Čím to, že to album i písničky Genesis stále lidé zajímají a chtějí je slyšet?
Je spousta skvělých písní od Genesis a ze sólové kariéry lidí okolo téhle skupiny. Dobré písně nestárnou. Jedna z věcí, které si
nejvíce užívám na svých koncertech, je skutečnost, že velmi často se na koncert chodí tři generace. Myslím, že tohle hodně vypovídá o písních a kvalitě živých vystoupení skupiny a členů skupiny během mnoha let.
V čem jste zůstal podobný,
jako v časech vydání Calling
All Stations, v čem jste se (hudebně) změnil?
Od té doby jsem se mnoho naučil a mnoho zažil. Od té doby
jsem napsal mnoho písní, za všemi jsou mé životní zkušenosti a
pocity. Doufám, že jsem jako
skotská whisky. Čím starší, tím
lepší. Nicméně, je za tím tvrdá
práce, zkušenosti a samozřejmě
také to, že jsem Skot.
Kdo všechno s vámi do Lokte
přijede?
Skupina, co bude hrát v Lokti,
bude šest muzikantů. Máme
dva hráče na housle (také zpíva-

Genesis Classic - Ray
Wilson & Quintett
Kde: Loket, amfiteátr
Kdy: so 24. května, 20:00 hodin
Vstupné: v předprodeji 590 Kč,
na místě 700 Kč
www.vlny-musicag.cz

jí), pianistu a zpěváka v jedné
osobě, mě a mého bratra, který
hraje na kytaru a zpívá a také velmi talentovaného saxofonistu,
který také hraje na flétnu, klarinet a basovou kytaru. Hrajeme
muziku z éry Genesis, včetně jedné či dvou písní od Phila Collinse, Petera Gabriela, Mike and
the Mechanics a skladby z mé
vlastní sólové kariéry. Zahrajeme také jeden nebo dva klasické
kousky. Naše show má mnoho
hudebních vrstev. Je celkem unikátní, jak uvidíte v Lokti.
Na jaké koncerty se letos v létě
nejvíc těšíte?
Letní koncerty jsou vždy výjimečné. Je fajn zahrát si pod
širým nebem, velmi často na
krásných místech. V České republice jsem nehrál několik let,
takže se těším na své další vystoupení, obzvláště s novou
show. Všichni se budou bavit.
Jak jste na tom s nahráváním?
Právě jsem vydal DVD, které se
jmenuje 20 years and more (20
let a více). Zahrnuje písně z celé
mé kariéry, včetně Genesis, Stiltskin a také sólové písně jako
Another Day, píseň, kterou jsem
nahrál se světovým DJem číslo
jedna, Arminem Van Buurenem. Ukazuje se, že si ho fanouš-

Tóny od Genesis
zazní 24. května

Ray Wilson na oficiálním portrétu.

ci oblíbili, stejně jako mé poslední album Chasing rainbows.
Máte nějaký hudební sen, který byste si v dohledné době rád
splnil a který se může splnit?
Většinu svých snů jsem si splnil.
Měl jsem singly číslo 1, hrál a
psal písně s jednou z největších
kapel na světě, Genesis. Hrál

Foto: archiv

jsem s Berlínským filharmonickým orchestrem a s The Scorpions. Také jsem měl velký
úspěch v klubech s Yet Another
Day. Se životem jsem spokojený. Je skvělé dělat tolik show a
skvěle se tím bavit. Je mi 45 let,
takže doufám, že mám před sebou ještě hodně podobných
Josef Šorfa
roků.

LOKET (šor) Hudba slavných Genesis zazní v Lokti na konci května, kdy se v amfiteátru představí
zpěvák a kytarista této kapely
Ray Wilson s projektem Genesis
Classic. Pětačtyřicetiletý Skot Wilson se slavnou art rockovou kapelou Genesis nahrál v roce 1997 album Calling All Stations. V následujícím roce se skupinou absolvoval i turné po Evropě, při němž
se zastavil také v Praze. Krátce
poté však slavný soubor opustil.
Jak připomněl deník MF
DNES, Wilson se na britské hudební scéně objevil nejprve jako
frontman skupiny Stiltskin. O generaci starší muzikanti z Genesis
jej přizvali ke spolupráci v roce
1996, kdy kapelu opustil Phil Collins. Nahráli společně album Calling All Stations a podnikli turné
po Evropě. Wilson opustil Genesis v roce 1998. Od té doby se věnuje vlastním aktivitám.
Nynější Wilsonovo turné „20
a více let“ přináší kompletní retrospektivní pohled na jeho tvorbu, ozvláštněný navíc hudbou
smyčcového kvarteta.
Koncert uvede kapela Burma
Jones s Bohoušem Josefem.

Užijte si muziku od Rainbow, Deep Purple i Sweet

R

ockoví fanoušci, kteří
vyrůstali spolu kapelami Rainbow a Deep Purple, si jejich muziku – a nejen
tu – mohou užít živě v karlovarském letním kině v sobotu 6.
září. Písně jako I Surrender patří do světové rockové pokladnice a do Varů nimi přijede Joe
Lynn Turner, který zpíval v
obou uvedených kapelách.
V Americe byl známý ještě
před tím, než se rozpadla kapela Fandango, ke které patřil a
než mu zazvonil telefon a kytarista Ritchie Blackmore mu

Sweet + Joe Lynn
Turner z Rainbow

Joe Lynn Turner

Foto: archiv

„hodil lano“ do Rainbow, kterou založil po svém odchodu
od Deep Purple. S Rainbow zpíval třeba Can't Happen Here,
Jealous Lover, Death Alley Driver, Street of Dreams a Can't

Kdy: sobota 6.září, 19:00 hodin
Kde: Letní kino Karlovy Vary
Vstupné: v předprodeji 680, na
místě 800 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Let You Go. S Deep Purple nahrál v roce 1984 album Slaves
and Masters.
Na čas také koncertoval s bývalým zpěvákem a baskytaris-

tou Glennem Hughesem. Ten
se ostatně představil i v Lokti,
a to se superskupinou Black
Country Communion. Známý
je Taylorův projekt Over The
Rainbow, ve kterém zpívá spolu s bývalými hráči této kapely.
Koncertuje v Japonsku, Evropě a USA. Jeho hlas zní na více
než 60 albech a bude slyšet i v
Lokti.

Sweet s Andy Scottem
Jak už se vzhledem k věhlasu kapely píše i v encyklopediích, skupina Sweet patřila v sedmdesá-

tých a osmdesátých letech k nejlepším a nejtrvalejším.
Žánrové spektrum rockerů
bylo široké, hráli lehčí skladby
typu Little Willy i složité písně
jako třeba Love Is Like Oxygen.
K největším hitům patří Fox
On the Run, Blockbuster nebo
The Six Teens. Z původní sestavy v kapele hraje Andy Scott.
I v když byla Sweet především glam-rockovou kapelou,
hrála také hardrock, v některých písních je slyšet i heavy metal.
Josef Šorfa
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24. 5. 2014

Amﬁteátr Loket

6. 6. 2014

Amﬁteátr Loket

20. 6. 2014

Amﬁteátr Loket

27. a 28. 6. 2014

Amﬁteátr Loket

5. 7. 2014

Amﬁteátr Loket

6. 7. 2014

Amﬁteátr Loket

9. 7. 2014

Letní kino Karlovy Vary

26. 7. 2014

Amﬁteátr Loket

1. 8. 2014

Amﬁteátr Loket

8. a 9. 8. 2014

Amﬁteátr Loket

15. 8. 2014

Letní kino Karlovy Vary

22. 8. 2014

Amﬁteátr Loket

23. 8. 2014

Amﬁteátr Loket

30. a 31. 8. 2014

Letiště Cheb

6. 9. 2014

Letní kino Karlovy Vary
Předprodej:

Y
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V

(SK)

(GB)

+ host: The Backwards (SK)

Škwor / Harlej + host: Judas Priest revival
Support Lesbiens / Debbi / Anna K / Pestalozzi

Horkýže Slíže

13. 6. 2014
15. 6. 2014

V

Miro Žbirka

Letní kino Karlovy Vary
Letní kino Karlovy Vary

O

+ Burma Jones

30. 5. 2014

31. 5. 2014

L

Genesis Classic – Ray Wilson & Quintett

Amﬁteátr Loket
Koupaliště Michal Sokolov

R

MIG21 / Wohnout / Vypsaná Fixa

23. 5. 2014

Amﬁteátr Loket

A

(SK)

+ host: Desmod (SK)

Kšanda (divadelní komedie) + Ivo Jahelka (koncert)

Floyd-Reloaded

(GER)

– PINK FLOYD Tribute Show

Osmý světadíl (muzikál Divadla Kalich)
Michal Horáček: Mezi námi (speciální host Szidi Tobias)
SCOOTER (GER) 20 Years Of Hardcore TOUR 2014
(special guest: Steinkind)

ELECTRIC
LIGHT ORCHESTRA
performed by Phil Bates & Karlovarský symfonický orchestr

(GB)

Kryštof Kempy 2014

(Mňága a Žďorp / Michal Hrůza / Nebe / Lenny / U mě dobrý)

StahlZeit

(GER): The Great RAMMSTEIN Tribute Show

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
Barock AC/DC Tribute + STORMWITCH + Coda + Nobody Knows
(GER)

(GER)

Na stojáka LIVE! + Polemic (SK) / Hynek, Pavlásek, Čech, Vydra, Matonoha
METAL Loket 2014

Letecký den v Chebu
SWEET + Joe Lynn Turner celebrates „RAINBOW“
(GB)

(USA)
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Pink Floyd
v úpravách
skvělé kapely
Koncert Floyd-Reloaded bude druhým
vrcholem letošní koncertní sezony. Německá
kapela zahraje na monstrozní scéně.

S

kladby jedné z nejproslulejších světových skupin
všech dob Pink Floyd budou znít koncem července pod
loketským hradem díky německé formaci Floyd-Reloaded.
Lidé uslyší skladby jako Wish
you were here nebo legendární
The Wall.
„Tenhle koncert bude druhým vrcholem letošní sezony.
Nabídne show, ve které německá kapela představí poprvé v
České republice svou megashow na monstrozní scéně. Pódium bude letos větší a diváci se
mají na co těšit. Hudba Pink
Floyd už je rockovou klasikou,
lidé na ni budou chodit i za mnoho let. Bude to fungovat stejně,
jako když lidé chodí na koncerty
Mozartových děl,“ prorokuje Tomáš Svoboda.
Kapela slibuje kromě léty prověřené hudby také grandiozní
světelnou show, pyrotechnické
efekty a ohromující animace.
Floyd-Reloaded založil kytarista Philip Michael. K hudbě kapely se dostal před lety náhodou, a tak trochu oklikou. „V obchodě mě zaujal obal CD Dark
Side of the Moon. Už ten mi přišel sám o sobě fascinující. Když
jsem pak slyšel i hudbu z tohoto

alba, zcela mě okouzlila. Pink
Floyd je velmi komplexní hudba, texty se týkají nadčasových
témat. Právě kvůli tomu je nejspíš stále populární. A pro mě je
sklvěšlým důvodem pro to,
abych byl v Reloaded,“ svěřil se
kytarista Michael na stránkách
kapely.
Záměrem Floyd-Reloaded
není pouze co nejdokonaleji kopírovat originální hudbu, ale nabídnout ji ve svěží a moderní podobě, přibližně tak, jak by zněla
z pódií dnes, kdyby ji hráli mladí
David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters a Rick Wright. Tedy
tak, aby třináctičlenná formace
mohla pozvat diváky při strhující podívané na fantastickou cestu do zdánlivě nekonečného
vesmíru hudby a světla. Třeba
při hypnotické zvukové koláži v
písni Money, při zvuku magických akordů doprovázející hymnické nápěvy v Another Brick in
the Wall. Jak vypadají vystoupení Floyd-Reloaded, kteří momentálně hrají hlavně ve velkých německých městech jako
Mannheim, Norimberk, Frankfurt, Mnichov či Hamburg, je
možné vidět na stránkách
www.floydreloaded.com.
Josef Šorfa

Je to velká show Záměrem vynikající německé kapely Floyd-Reloaded není pouze co nejdokonaleji kopírovat ori

Zlatým hřebem rockerské párty bude Barock...

P

řátelsky se pozdravit,
navnadit se na ostřejší
předehru, rozehrát akt
plný emocí a postupně se přenést k vrcholu. Přesně tenhle
scénář nabídne příznivcům rocku koncert v polovině srpna v
karlovarském letním kině. Začátek bude patřit starým známým,
karlovarské hardrockové Codě,
kterou vystřídají liberečtí Nobody Knows se svým „špinavým“
rokenrolem. Pak bude pódium
patřit formaci z německého Gerstettenu, kterou je Stormwitch,

hrající melodický speed metal.
Oním zmíněným vrcholem pak
bude koncert německé skupině
Barock, nebo přesněji – hudbě
kapely AC/DC, kterou se snaží
co nejvěrněji interpretovat.
Skupinu Barock se rozhodl založit v roce 1993 kytarista Eugen
Torscher. Od začátku měl jasno
v tom, co bude kapela hrát – repertoár o dvacet let dříve založené skupiny AC/DC. A nejen to,
jeho cílem bylo, aby byl zvuk Barocku co nejvíc podobný slavné
australské formace. O tři roky

Barock, AC/DC
Tribute band
Hosté: Stormwitch,
Nobody Knows, Coda
Kde: Letní kino Karlovy Vary
Kdy: 15. srpna,
16:00 – 22:00 hodin
15:00 - otevření areálu
16:00 - Coda
17:15 - Nobody Knows
18:30 - Stormwitch
20:30 - Barock
Vstupné: v předprodeji 490 Kč,
na místě 650 Kč

později se Torcher potkal na jedné party v Hamburku s Angusem Youngem, jedním ze zakladatelů AC/DC. Řekl mu o
svém plánu založit nejlepší evropský revival jejich kapely a
Young ho podpořil a přiměl ho
začít na sobě pracovat.
Tato motivace přiměla Torschera začít pracovat na zvuku
kapely, a tak se dal do testování
kytar, zesilovačů a reproduktorů. Současně bylo Torcherovi
jasné, že nestačí jen nástroje a
vybavení, ale je potřeba sehnat

muzikanty. Současná sestava je
výsledkem několika konkurzů,
dlouhého hledání a řady změn.
Toho pravého zpěváka hledala kapela dlouhých sedm let. Nakonec ji přesvědčil svým chraplavým hlasem a akční a hravou
prezentací na pódiu Grant Foster. Ne náhodou je tento Londýňan považován za nejvěrnějšího
interpreta,
připomínajícího
svým projevem Briana Johnsona. Začátkem roku 2009 přišel
do Barocku baskytarista Ersin
Kapsiz.
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Floyd-Reloaded:
Pink Floyd
Tribute Show
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: pátek 20. června od 20:00
hodin
Vstupné: v předprodeji 690 Kč /
na místě 800 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Promyšlené
texty i muzika,
výjimečné
koncerty
LOKET (šor) Návštěvníci uslyší
hudbu anglické hudební skupiny založené v roce 1964, která
se dostala do povědomí díky
svému psychedelickému rocku a postupem času se dostala
k progresivnímu rocku.
Tvorba kapely je spojena s
promyšlenými texty, rockovou melodičností, zvukovými
experimenty a propracovanými koncerty. Skupina, jejíž
nejznámější sestavu tvořili David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters a Rick Wright, prodala více než 200 milionů alb
po celém světě. V září 2008
roku zemřel na rakovinu klávesista Rick Wright. Zbylá trojice vystupuje už výjimečně,
například 12. května 2011 v
Londýně.

Z alb britské kapely
Pink Floyd

iginální hudbu, ale nabídnout ji ve svěží a moderní podobě.

Foto: internetové stránky kapely

The Dark Side of the Moon
(1973), Wish You Were Here
(1975), Animals (1977), The Wall
(1979, dvojalbum), The Final Cut
(1983), A Momentary Lapse of
Reason (1987), The Division Bell
(1994).

...hrající fláky od legendárních australských AC/DC
Ten už hrával s Eugenem Torscherem před dvaceti lety ve
skupině Damnation a nadchl
ho svou pulzující, dynamickou
hrou. Po několika konkurzech
vybrala kapela doprovodného
kytaristu Dominika Franka. Překvapil rychlostí své hry, od konce roku 2011 je platným členem kapely. Rytmickou sekci
kapely zastupuje bubeník Patrick Caramagno. Nejprve hrál
ve skupině na bicí, ale potom
šest let rozezníval struny doprovodné kytary.

Barock Zahraje i skladby z legendárního alba AC/DC Highway to Hell.
Hráči se nejen dlouho a dobře
znají, ale jsou především také
dobře sehraní a proto je mnozí
hudební kritici považují za nejlepší evropský revival AC/DC.

Fanoušci často připomínají
historii názvu kapely, jejíž hudba bude v Lokti znít. Její zakladatelé Angus a Malcolm Youngovi tvrdí, že je název kapely

Foto: MAFRA

napadl, když viděli zkratku
AC/DC na šicím stroji jejich
sestry Margaret (podle některých zdrojů šlo o vysavač). V angličtině jde o zkratku termínu

střídavý proud/stejnosměrný
proud. Bratři měli pocit, že
dobře charakterizuje nefalšovanou energii a energická vystoupení kapely. V tuzemsku se kapela dočkala také přezdívky
Praha/Děčín, podle státní poznávací značky zmíněných
měst. K nejznámějším albům
kapely patří to jejich v pořadí
šesté, Highway to Hell z roku
1979, nejúspěšnějším je album
Back in Black a nejnovějším je
Black Ice z října 2008.
Josef Šorfa
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Break it Up, ta slova kapely
Scooter uslyší celý Loket
První červencovou
neděli opanuje

loketský amfiteátr rave
hardcorová kapela
Scooter, jejíž hit
Break It Up zní
od devadesátých
let dodnes.

Odpolední Kryštof
kemp: zábava
pro celé rodiny
Loket (šor) Kapela Kryštof „rozbije kemp“ a s fanoušky si zazpívá
na svém loketském koncertu 2.
srpna. Při koncertech projektu
Kryštof Kemp představí kapela
program na celé odpoledne a
pro celou rodinu. Začínat se
bude ve dvanáct hodin a akusticky laděné koncerty zahrají i Mňága a Žďorp, Michal Hrůza, Nebe
nebo zpěvačka Lenny. „Večer si
sedneme s kytarami a budeme
společně zpívat,“ popisuje Richard Krajčo zvláštní formát festivalu.

Kryštof Kemp 2014

K

romě novinek zahraje
trojice Němců i další ze
jejich známých skladeb
jako jsou Hyper Hyper, Fire,
How Much Is the Fish?, Ramp!,
Nessaja nebo Maria. V Lokti se
H. P. Baxxter, Michael Simon a
Phil Speiser zastaví coby na jedné ze štací evropského turné nazvaného 20 Years of Hardcore.
Trio Scooter hraje moderní taneční hudbu. V začátcích experimentovali s rave a happy hardcorem, v pozdějši byly v jejich nahrávkách slyšet i další hudební
styly jako trance, dance, elektrobeat, ale i vlivy klasické a irské,
či keltské hudby.
Kapele přinesl štěstí druhý singl nazvaný Hyper Hyper, v Německu se ho prodalo přes 700 tisíc kopií a dosáhl na druhou
příčku v německém žebříčku.
Skupina se díky němu stala doslova přes noc populární. Nyní
hraje v triu jeden z jeho zakládajících členů, zpěvák H. P. Baxxter (Hans Peter Geerdes). Mnozí
ho znají také jako porotce německé verze talentové show X
Factor.
(šor)

Amfiteátr Loket, 26. července
2014, 12:00 hodin
Hosté: Mňága a Žďorp, Michal
Hrůza, Nebe, Lenny, U mě dobrý
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: sobota 26. července, od
12:00 hodin
Vstupné: v předprodeji 450 Kč
dospělí, děti do 140 cm 50 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Metal Loket 2014
Headlinerem 2. ročníku
mezinárodní kovové přehlídky
jsou němečtí Destruction.
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: ne 23. srpna od 15 hodin
www.vlny-musicag.cz

Scooter: turné
20 let hardcore

Scooter
Zpěvák H. P. Baxxter
Foto: archiv kapely

host: Steinkind
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: ne 6. července 20:00 –
23:45 hodin
Vstupné: v předprodeji 750 Kč,
na místě 950 Kč

Karlovarští symfonici zahrají s Philem Batesem hudbu ELO

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 formace okolo zpěváka a kytaristy Phila Batese spolu s doprovodem Karlovarského symfonického orchestru.
Phil Bates se připojil k britské
Electric Light Orchestra, známé
také pod zkratkou ELO, v roce
1993. Tedy v době, kdy se v roce
1985 po některých personálních
změnách skupina začala označovat jako ELO part II. Se členy základní sestavy si Bates také
ovšem stačil zahrát, a to v roce

Hudba Electric Light
Orchestra
Phil Bates a Karlovarský
symfonický orchestr
Kde: letní kino Karlovy Vary
Kdy: sobota 9. července, 19:00 –
23:00
Vstupné: v předprodeji 200 Kč,
na místě 300 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag
1978. Bates (1953) je především
muzikant – příležitostně hraje i
na basu, bicí a klávesy, ale v jeho
životopise je i to, že v roce 1986
uváděl týdenní radioshow v Capital Radio v Abu Zabí.

Phil Bates Udržuje slávu
kapely ELO.
Foto: Archiv
Skupina ELO vznikla na začátku 70. let v Birminghamu. Zakladateli celého projektu byli členové skupiny The Move – Jeff Lynne, RoyWood a Bev Bevan. Ti se
rozhodli zkusit něco trochu jiné-

ho, než nabízely klasické rockové skupiny. K založení skupiny
vedla touha vytvořit něco nového.
A jejich rocková kapela se
smyčcovými nástroji a klavírem – to by bylo něco neobvyklého. Rok 1971 byl pro kapelu
rokem experimentování, 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
proslavila jako experimentální

rockově-symfonický orchestr.
Nekonvenčnost ELO se opírala
o spojení netypických nástrojů.
Vedle klasického rockového složení muzikanti začali používat
klasické smyčcové nástroje, hoboj, klarinet, klavír a také lidové
nástroje.
„Hudba ELO se kvalifikuje
jako klasický a progresivní rock.
Jejich tvorba směšuje beatlesovský pop, symfonický rock a vážnou, klasickou hudbu,“ připomíná Martin Jiroušek z MF DNES.
Skupina, jejímž předákem byl
Jeff Lynne, vydala do roku 1986
11 alb. Po patnáctileté přestávce
vyšlo dvanácté album – Zoom.
Josef Šorfa
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host: Burma Jones

23. květen 2014

O

K

O

L

O

V

MIRO
æ%,5.$

MIG 21

WOHNOUT / VYPSANÁ FIXA

Přírodní amﬁteátr Loket

S

24. květen 2014

Přírodní amﬁteátr Loket

The Backwards

30. květen 2014

Přírodní amﬁteátr Loket

HARLEJ
Judas Priest revival

31. květen 2014

Sokolov, Koupaliště Michal

Horkýže Slíže
host: Desmod

Anna K

Support Lesbiens

režie a choreografie:

Debbi, Pestalozzi

6. červen 2014

Přírodní amﬁteátr Loket

13. červen 2014

20. červen 2014

27. a 28. červen 2014

ELECTRIC LIGHT
ORCHESTRA

AC/DC Tribute (GER)

SWEET

Letní kino Karlovy Vary

performed by Phil Bates &
Karlovarský symfonický orchestr

6. červenec 2014
Přírodní amﬁteátr Loket

Předprodej:

JÁN ĎUROVČÍK

Těšte se na největší hity
legendární skupiny Elán v příběhu
o lásce, hledání a naději!

9. červenec 2014
Letní kino Karlovy Vary

Přírodní amﬁteátr Loket

STORMWITCH (GER)
Coda + Nobody Knows

15. srpna 2014

Letní kino Karlovy Vary

Přírodní amﬁteátr Loket

Joe Lynn Turner
celebrates „RAINBOW“

6. září 2014

Letní kino Karlovy Vary
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Letní shakespearovské slavnosti
uvedou Zkrocení zlé ženy
Věčný souboj žen a
mužů plný slovních

šarvátek nabídne
8. a 9. srpna jiskřivá
komedie Zkrocení zlé
ženy.

V

yhlášené Letní shakespearovské slavnosti zamíří po Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě už podruhé do
Lokte. „Shakespearovskou klasiku jsme vyzkoušeli poprvé loni,
když se v Lokti představily Veselé paničky Winsdorské. Letos
jsme zkušenější, a tak bychom
chtěli nabídnout hned dva večery za sebou, podobně jako v případě muzikálů. Chceme využít i
toho, že už jsou nainstalovány
kulisy a je připraveno zázemí,“
uvedl Vladimír Suchan z pořádající agentury. „Máme předběžně
potvrzeno, že v hlavní ženské
roli vystoupí jako Kateřina herečka Tatiana Wilhelmová,“ doplnil
Suchan.
„Jako Kateřina si připadám
čím dál méně, ale určitou bojovnost bych v sobě ještě našla,“ odpověděla před časem v MF
DNES Tatiana Vilhelmová na
otázku, zda je si podobná s postavou živelné kupcovy dcery.
Návštěvníci loketského amfiteátru tak uvidí během namlouvacích rituálů kromě divoké Kateřiny (Vilhelmové alternuje
Jana Stryková) a jejího umanutého nápadníka Petruchia (Roma-

Tatiana Wilhelmová Známá herečka zřejmě vystoupí v hlavní roli představení uváděného v Lokti.

na Zacha) také Babtistu (Pavla
Kikinčuka nebo Oldřicha Víznera), fanynky se mohou těšit na
Lucientiho (Vojtěcha Dyka nebo
Matouše Rumla).
Režisér Daniel Špinara rozehraje na jevišti příběh o tom, že
lásce neporučíš a někdy není
zas tak špatné, když se žena nebojí být ženou a muž mužem.
To vše budou provázet záměny,
převleky, slovní hrátky a přestřelky. „Vznik festivalu Letní shake-

W. Shakespeare:
Zkrocení zlé ženy
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: pátek 8. sobota 9. srpna,
21:00 hodin
Orientační délka představení:
2 hodiny 15 minut
Vstupné: 490, 650, 690 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

spearovské slavnosti inicioval
prezident Václav Havel. Ten začátkem 90. let otevřel Pražský
hrad umělcům, aby tam přilákali veřejnost. O popularitě slavností svědčí živý zájem o vstupenky, rekordní počty návštěvníků (až 87.000 za sezónu) i celková úroveň akce, promítající se v
nebývalém mediálním ohlasu a
uznalých kritikách. Během léta
se odehraje přes 140 představení a open-air hlediště s kapaci-

Foto: Archiv MAFRA

tou 600-1000 míst bývají pravidelně plná. Akce s každoročními
premiérami nově nastudovaných Shakespearových her se za
dobu své existence etablovala
na událost, kterou si kulturní veřejnost nenechává ujít,“ uvedl
na stránkách www.shakespeare.cz Michal Rychlý, ředitel
agentury Schok, která slavnosti
pořádá. Od loňského léta platí
jeho slova i pro Loket.
Josef Šorfa

Pestalozzi se probouzejí, fanoušci se dočkají CD

N

a koncertu pořádaném
první červnový pátek
uslyší diváci nejen Support Lesbiens, zpěvačky Debbi a
Annu K, ale také „domácí“ uskupení, kapelu Pestalozzi. Ano, to je
ta, kterou proslavily písničky Já si
tě stejně najdu, Nebudu už na
tebe nikdy zlej, Magdalénka či On
the strand. Její frontman, Lokeťan Petr Gardner, plánuje, že se
spoluhráči letos dokončí nové CD
a navrch přidá i své sólové. „Bylo
na čase!“ říká Gardner. Komu připadá lídr kapely podobný politikovi Petru Zahradníčkovi, ten tuší
správně, že Gardner je přezdívka.
Co od kapely Pestalozzi uslyší

diváci šestého června v loketském amfiteátru?
V Lokti to bude po delší odmlce
takový koncertní výkop, protože
chceme v létě a na podzim zase
hrát. Bylo na čase! Tři roky točíme s kapelou nové CD a mimo
to ještě celý duben a květen dokončuji i sólový projekt, který
bude do prázdnin taky hotov,
takže je co hrát. Samozřejmě, že
zahrajeme i průřez z toho, co už
lidi dobře znají.
Hraje s vámi ještě někdo z původní sestavy z roku 1989?
Z původní předrevoluční sestavy jsme zbyli dva – kytarista Luboš Grossmann a já.

Support Lesbiens +
Debbi + Anna K +
Pestalozzi
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: pátek 6. června, 18:00
hodin
Vstupné: v předprodeji 330 Kč,
na místě 400 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag
Kdy vyjde deska, natočená tuším v roce 2013?
Ona není natočená 2013, ale 2011
až 2012. Jenže stále něco doděláváme a remasterujeme, takže ve
finále vyjde až letos. Nejvíc se ale

těším na živé hraní a na to, jak zafungují nové písničky. Je jedno,
jestli z připravovaného CD Pestalozzi nebo z Gardnera. Mimochodem, chtěl jsem tu svoji sólovku
udělat jinak, komorně jen s klavírem a akusticky, ale „zvrhlo“ se
to, že je to stejný nářez, jako s
Pestalozzi. Asi to už u mě jiný nebude. Nakonec, jak to mohlo jinak dopadnout, když jsme Gardnera dělali s Honzou Horáčkem
(kytarista od Žbirky a bubeník od
Goodfelas), který s námi tvořil a
režíroval i CD Pestalozzi.
Jací jsou Pestalozzi 2014? Stále
s dechem, ale bez dechů? Kde
vás bude letos slyšet?

Hrát budeme v Lokti, v Plzni, v
Praze a na podzim chystáme
taky jedno překvapení.
Jste známý i vymýšlením různých překvapení jako divadelně-horolezeckými performacemi, stvořením křížence zebry a
prasete, propagací skřítka Gottsteuína. Chystáte něco dalšího?
Řekl jsem si pro letošek, že chci
v první řadě dělat muziku, určitě pojedu jako každý rok na hradiště Vladař, kde monitorujeme
archeologickou lokalitu a na
podzim bych chtěl pomoci s komunálními volbami a přesvědčit lidi, že to neděláme zase tak
Josef Šorfa
špatně.

hudební léto
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Trojkoncert pod otevřeným nebem

S novinkami i spolehlivými hity do loketského amfiteátru přiletí Mig 21, zahrají punkoví Wohnouti i proslulá Vypsaná fiXa

L

etošní sezonu pod otevře- Polák kromě svých aranží také
ným nebem zahájí troj- český text.
koncert kapel Mig 21,
Jak by Tomáš Polák charakteWohnout a Vypsané fiXy. První rizoval kapelu Mig 21, model
ze skupin, známá třeba písnička- 2014? „Znovunalezený sám sebe
mi Snadné Je Žít, Tančím nebo uvnitř, dobře rytmicky sehraný,
Malotraktorem, zahraje pod lo- stále ve střehu, nově natřený, čisketským hradem i novinky z při- tý. Ale proč je takový, to sám
pravovaného CD. To by mělo vy- dost dobře nevím,“ odpovídá. S
jít už letos na podMigem 21 letos hrál i
zim, jak slibuje sklada- „V Lokti budeme na kyjevském náměstí
tel a kytarista Migu 21 hrát všechny
Nezávislosti. Jak se
novinky, které
Tomáš Polák.
hrálo kapele na Majda„S Jirkou nám zbý- budou tou
nu? „Byli jsme tam v
vají dopsat dvě rozdě- dobou k mání.“
lednu v podstatě těslané písně a zároveň Tomáš Polák
ně před výbuchem
začínáme s natáče- kytarista Mig 21
vlny násilí. Nervozita
ním těch už napsabyla hmatatelná. V poných. V Lokti budeme hrát měrně skalních podmínkách
všechny novinky, které budou jsme odehráli koncert a podařilo
tou dobou k mání,“ vzkazuje čte- se nám roztančit dav promrznářům MF DNES Polák. A v du- lých demonstrantů. Byl to zážichu i mává, jak se sluší ve spoje- tek neporovnatelný s čímkoli, co
ní s písničkou Mávej. Tedy se sta- kapela do té chvíle zažila. No a v
rou dobrou My Way Franka Sina- případě dalšího vývoje vztahu
try, k níž přidali muzikanti Jiří Ukrajiny a Ruska je spíš otázkou,
Macháček, Pavel Hrdlička, Hon- jestli Rusko vůbec dokáže mít
za Hladík, Adam Stivín a Tomáš partnerské vztahy, a to s kýmkoli

Zahájení sezony
v Lokti
MIG21 + Wohnout + vypsaná fiXa
Kdy: pá 23. května, 18:00 hodin
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Vstupné: v předprodeji 380 Kč,
na místě 480 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Mig 21 Kapela s frontmanem Jiřím Macháčkem.

Škwor, Harlej
a jejich hosté

Horkýže Slíže se StahlZeit, to je
ohlíží do historie druhý Rammstein

ahájení sezony na Michalu si nenechají ujít ani
Martin Pelc, Petr Hrdlička, Leo Holan a Tomáš Kmec. Nejde o běžné návštěvníky. Tahle
čtveřice nepřijede k vodě na koupačku, ale zahrát. Zmíněná čtveřice si už patnáct let říká Škwor a
koupaliště Michal bude jedou z
jejich zastávek na turné Sliby a
lži ke stejnojmenné desce. Začínali s trash metalem, dnes k nim
spíš sedí označení rockeři. Hrají
už patnáct let. „To není na kapelu tak málo. Dobrý je to, že se
známe už tolik, že se ani už moc
nehádáme. Jsme sice každej jinej, ale dohromady to funguje.
Je to zvláštní, ale mám dojem, že
nás to baví čím dál víc,“ uvedl bubeník Martin Pelc. Kromě Škworu přijedou také muzikanti z Harleje, Judas Priest Revival a ze Sixth Dimension.

o loňském nápadu využít
na turné zelený Volkswagen ve stylu hippies připravila slovenská kapela Horkýže Slíže v letošním roce další
koncepční turné, se kterým přijede také do karlovarského letního kina. Letošním nápadem je
Retrospektive Show - komponovaný pořad včetně dekorací. Jak
píší muzikanti na stránkách horkyzeslize.sk, kapela na koncertech otevřeně probudí své vzpomínky z cest po celém světě, sáhne do hluboké historie a odhalí
dosud nezveřejněné, mnohdy
dosti dramatické příběhy jako
například tragický výlet do Himálaje, který stál bubeníka amputaci levé paže. V retrospektivě
kapely nemohou chybět ani písně z posledního alba, ve kterém
se dostalo i na kus „Mám v P...
na lehátku“.

Z

Otvírání
koupaliště Michal
Kdo: Škwor, Harlej, Judas Priest
revival a Sixth Dimension
Kde: Sokolov, koupaliště Michal
Kdy: sobota 31. května, 18:00
hodin
Vstupné: v předprodeji 350 Kč,
na místě 450 Kč

P

Horkýže Slíže
Hosté: Desmod
Kde: Letní kino Karlovy Vary
Kdy: 13. června,
17:00 hodin
Vstupné: v předprodeji 380 Kč,
na místě 480 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Foto: Archiv

na světě. Co já pamatuju, tak to
vždy bylo buď nepřátelství nebo
bratrská láska - forma okupace.
Mig 21 v Lokti zahajuje tamní
sezonu, která bude i pro kapelu
plná koncertů. „Začali jsme v
dubnu malou šnůrou po klubech. A pak se bereme přes Majáles a první open air festivaly,
směrem k těm letním, abychom
se na podzim i s deskou vrátili
do klubů. No a těšíme se na cokoli krásného, co nás v životě ještě potká,“ plánuje skladatel a kytarista Polák.
Josef Šorfa

S

lova písní německých
Rammstein, jako třeba
„We're all living in America, America ist wunderbar,“ si
budou zpívat fanoušci s kapelou
StahlZeit, která se stala jejich nejvěrnějším remakem. Pětice muzikantů z německého Kulmbachu
tak se ctí vzdává hold svým vzorům. „Jsou to vlastně takoví dvojníci Rammstein. Používají dokonce jejich originální jevištní rekvizity, mají stejnou produkci a
jezdí s nimi i stejní technici. V
Německu vyprodávají velké sportovní haly,“ uvedl Tomáš Svoboda z pořádající agentury.
Kromě hudby se mohou fanoušci těšit i na velkou podívanou. Skupina Rammstein je známá svými pódiovými pyrotechnickými efekty. Muzikanti třeba
plivou oheň ze speciálních náhubků.

StahlZeit,
pocta Rammstein
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: pátek 1. srpna, 20:00 hodin
Vstupné:
v předprodeji 690 Kč,
800 Kč na místě
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Stahlzeit Loketský koncert kapely, která představuje hudbu
formace Rammstein, bude plný efektů.

Foto: archiv skupiny

KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ STØEDISKO CHODOV

Koncerty

Kulturní a spoleèenské akce

PØIPRAVUJEME

CHODOV

13.06. Hudba Hradní stráže 20.09. Vašo Patejdl (Elán)
21.06. Frank Sinatra 22.10. Vìra Špinarová
22.11. Divokej Bill

Komedie Divadelní spoleènosti Háta

15.06. Èechomor

16.10. Vztahy na úrovni

Hrají: L. Vaculík, V. Limr, M. Absolonová, O. Želenská

Koncerty
v kostele

15.05. Dìti dìtem - ZuŠ Chodov
18.06. Klaus Hirsch
17.09. Jiøí Jun - Šlápoty s otiskem kresby
12.11. Pavel Rajdl - Nadvakrát

Divadlo

09.08. New Age Of Smokie
Výstavy

19.-20.09. Oslavy mìsta Chodova 2014
28.11. Zahájení adventu
21.12. Velké vánoèní trhy
KASS

13.-15.06. a 20.-22.06. Letní kino
13.-22.06. Krimifest Chodov
09.-10.08. Vavøinecká pou

Vyhrajte luxusní filmovy veèer!!!
Jízda limuzínou a vstupenky pro 8 osob do
Chodov

láhev sektu zdarma
premiérové filmy +
parkování pøímo pøed kinem +
zvuk DOLBY DIGITAL SURROUND EX +

®

www.kasschodov.cz

Zažijte luxusní filmový veèer!
Soutìžte s námi a vyhrajte vstupenky do kina v Chodovì, kam vás zaveze luxusní devítimetrová limuzína.
Po dobu filmového pøedstavení na vás limuzína samozøejmì poèká a po skonèení vás opìt zaveze bezpeènì a pohodlnì až domù!
Jako další bonus
si po dobu jízdy mùžete pøipít a oslavit výhru v naší soutìži lahví Bohemia Sektu, kterou získáváte zdarma.
Vstupenek od nás získáte až 8 kusù a stejná je také maximální kapacita limuzíny, která vás zaveze pøímo pøed vchod biografu.
Mùžete s sebou tedy vzít pøátele nebo rodinu.
Tento neopakovatelný zážitek získáte jednoduše. Staèí, když správnì odpovíte na otázku:
Kolik køesel má kino v Kulturním a spoleèenském støedisku v Chodovì?
Vaše odpovìdi zasílejte na email soutez@kasschodov nebo formou SMS na telefonní èíslo: 720 170 914. V odpovìdi nezapomeòte
uvést jméno, pøíjmení, adresu a samozøejmì kontakt.
Soutìž, kterou pøipravilo
Kulturní a spoleèenské støedisko a spoleènost Limuzína Transport,
startuje 1. kvìtna 2014 a potrvá až do 31. kvìtna 2014. Losování výherce probìhne 3. èervna.
Limuzína Transport nabízí nevšední zážitky finanènì dostupné naprosté vìtšinì zákazníkù. Pro shlédnutí nabídky se podívejte na
www.limuzinatransport.cz

