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KV arena Karlovy Vary pro vás přichystala
akci pro celou rodinu

Mimořádná příloha

9. května 2015 /

19. září 2015 /

13:00

Léto pod širým nebem
nabídne koncerty i divadlo

20:00

Vzpomínkový večer na

Michala Tučného

GREENHORNS s Janem Vyčítalem
FEŠÁCI s Michaelou Tučnou – dcerou Michala
TUČŇÁCI s Rosťou Fišerem – dvojníkem Michala Tučného

24. října 2015 /

19:00

21. listopadu 2015 /

20:00
Podhradí plné zábavy Amfiteátr pod loketským hradem již tradičně nabídne koncerty různých žánrů a divadlo. Novinkou bude „nový cirkus“. Foto: Stanislava Petele

Josef Šorfa
editor MF DNES

15. prosince 2015 /

Předprodej:

19:00

K

arty pro letošní sezonu akcí
pod otevřeným nebem jsou v
regionu rozdány. Už teď je jasné, že hra bude hodně zajímavá. Vítězem turnaje v karlovarském letním kině, v loketském amfiteátru a na sokolovském koupališti Michal může být každý. Ať už jde o fanoušky popu, rocku, metalu nebo třeba dobrého divadla.
„Vůbec poprvé se v Lokti představí
žánr, kterým bychom rádi i do budouc-

na rozšířili spektrum nabídky. Jde o
dvě představení Cirku La Putyka, která
kombinují akrobacii, tanec, hudbu a
sportovní výkony. Diváci si dopřejí zážitek, který nadchl i v Šanghaji, Austrálii,
Brazílii nebo Francii,“ zve na výjimečný zážitek promotér Vladimír Suchan.
Karlovy Vary zažijí velký návrat. Po
43 letech tam opět zahraje Olympic a
maďarská rocková legenda Omega. „V
Karlových Varech jsem si tehdy připadal jako v lázeňském městě v západním Německu,“ vzpomíná zpěvák
Omegy, János Kóbor.
Když už je řeč o Německu, tamní
špičkový německý heavy metal před-

staví v Lokti The German Panzer. Potřetí se objeví v amfiteátru Letní shakespearovské slavnosti. Tentokrát s komedií Sen noci svatojánské s Vandou
Hybnerovou a Davidem Prachařem v
hlavních rolích. „Jsme rádi, že po hostování v minulých dvou letech je o
naše představení velký zájem a navíc
se do malebného prostředí v podhradí
hradu Loket rádi vracíme. Věříme, že
je to pro diváky stejně neopakovatelný zážitek, jako pro nás,“ říká ředitel
slavností Michal Rychlý.
Tím ale výčet důvodů, pro které se v
kraji vydat za zážitkem, nekončí. Další
najdete v této příloze MF DNES.
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Konečně! Stromboli se vracejí
Oceněný si získal velký zástup fanoušků díky muzikálu Jesus Christ Superstar. Po dvaceti letech chce ale s hudebním divadlem skončit a věnovat se
plně své sólové dráze. S Leaders právě
jede své první akustické turné. „Já
jsem ty muzikály odstřihl. Dojíždím
jen Jesuse a rozhodl jsem se, že těch
pár let, kdy mi ještě zbude nějaká energie, budu věnovat jenom muzice,“ řekl
Střihavka.

Kapela Stromboli, proslulá písničkami jako Veliké lalulá a Košilela
nebo Ó hory, ó hory, se
vrátila na koncertní pódia. Spolu s Kamilem
Střihavkou a Petrem
Skoumalem bude uvedena do Beatové síně slávy.

Osobnost in memoriam:
Petr Skoumal
Hudebník, který například napsal hudbu pro jednu z nejznámějších Prokopových písní Kolej Yesterday a proslavil
se řadou dětských písniček. Hudební
publicista Jiří Černý označil Skoumala
za nejoriginálnějšího českého skladatele populární hudby za posledních 30
let. V Lokti jeho tvorbu připomene Vladimír Mišík s ETC. A k této formaci se
přidají další hosté. „Mezi nimi bude
Ivan Hlas Trio, Marek Eben, Luboš Pospíšil a Milan Potoček,“ uvedl za pořadatele promotér Tomáš Svoboda.

Josef Šorfa
editor MF DNES

S

tromboli čeká v Lokti ocenění
Kapela roku v anketě Radia
Beat. Nominace připravili hudební publicisté, o konečném
zařazení do Beatové síně slávy rozhodli posluchači rádia svým hlasováním. Důvodů pro svůj hlas téhle
kapele měli určitě dost. Jedním z nich
je i to, že návrat Stromboli je spojen
nejen s připomenutím známých skladeb, ale i s novým albem Fiat Lux.
„Kapela byla na vrcholu své slávy
před čtvrt stoletím. Teď lidi přijdou na
koncert a mají zjistit, že místo toho
mladého pobíhajícího Pavlíčka je tam
dědula, který drží kytaru se zatnutými
zuby? Řekl jsem si, že už kvůli tomu by
bylo ctí udělat napřed novou desku,
jako takový most přes minulost,“ přiblížil Michal Pavlíček v MF DNES.
Kamil Střihavka jako osobnost

Beatová síň slávy Radia Beat
Stromboli, Kamil Střihavka,
Vladimír Mišík & ETC
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 19. června od 18:00 hodin
Vstupné:
předprodej 490 Kč / na místě 590 Kč
Stromboli Michal Pavlíček, Jiří Veselý, Bára Basiková a Klaudius Kryšpín.
Hrávají s nimi klávesistka Vendula Kašpárková a Vilém Čok. Foto: Jan Malíř

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

Chinaski jsou na vrcholu, ukazuje Rockfield

K

apela Chinaski rozjela svoje turné
Rockfield Tour 2015 ve velkém
stylu, na koncertech je plno. Chinaski šňůrou čtrnácti koncertů podporují vydání aktuální nahrávky
Rockfield, která se záhy stala platinovou a nejprodávanější nahrávkou v
České republice. Jméno dostala podle
místa vzniku, britského studia
Rockfield, kde před Chinaski natáčeli
Coldplay, Queen nebo Led Zeppelin.
Co nahrávkám říká kritika? „Stejně
jako se na koncertech museli naučit,
jak ovládnout velké pódium, trvalo jim
i ve studiu, než v sobě našli odvahu
hrát čistý poprock bez křeče, výmyslů,
výhybek a strachu ze slova láska. Chinaski na novince ctí žánr, je slyšet, že

Chinaski
Tour Rockfield 2015
Host: UMSKUP a Minikapela
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 5. června od 18:00 hodin
Vstupné:
předprodej 390 Kč / na místě 450 Kč

Na turné Jednou ze 14 zastávek bude i Loket. Foto: Petr Lemberk, MAFRA

je baví hrát a oproti minulému albu
Není na co čekat měli tentokrát i čich
na refrény,“ charakterizoval album na
iDNES.cz hudební publicista Honza Vedral. Jako předskokana si hvězdy večera vybrali formaci UMSKUP a Minikapela, která je zaujala svou verzí písně
Kryštof od stejnojmenné kapely. (šor)

Svatba jako crazy komedie
Už potřetí se objeví velké
divadlo do prostředí loketského amfiteátru. Tentokrát představí Letní
shakespearovské slavnosti Sen noci svatojánské
s Vandou Hybnerovou
a Davidem Prachařem
v hlavních rolích.

D

iváci se kromě výborných hereckých výkonů a romantického prostředí loketského hradu mohou těšit na netypické
jevištní dekorace bravurně
střídající noc a den, extravagantní kostýmy a hlavně na zajímavě pojaté režijní ztvárnění hry týmem SKURT, chcete-li Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským. Jak vznikl nápad na dvojrole Thesea a Oberona a Hippolity a Titanie popsali pro MF DNES: „Vlastně pragmaticky. Sen nemá ústředního hrdinu.
Tím je tato hra vlastně trochu atypická.
Má tři skupiny postav. Proto jsme se ke
komornějšímu počtu v obsazení dostali
zdvojením rolí Egeus-Puk, Theseus –
Oberon a Hippolita – Titanie. Tyto postavy mají mezi sebou paralelu. Jsou sobě
protipólem. To, co v sobě v Bouři spojuje Prospero, je ve Snu rozděleno mezi
Thesea a Oberona. Zároveň ve vztahu
Titánie a Oberona vidíme budoucí
vztah Hippolity a Thesea. U Egea a Puka
je to zas podobnost v nevíře v lásku a
lidi. Každý ji ale řeší po svém.“ (jir, kvr)

Sen noci svatojánské
Wiliam Shakespeare

Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 7. a 8. srpna, 21:00 hodin
Vstupné: 490, 590, 650 Kč

Sen noci svatojánské Na hlavním snímku je David Prachař jako Oberon. Vpravo nahoře jsou Vanda Hybnerová jako Hippolyta, David Prachař tentohrát jako Theseus a Martin Písařík v roli Lysandra. Uprostřed pravého sloupce jsou Zuzana Stavná
jako Helena a Martin Písařík opět v roli Lysandra. Vpravo dole je Vanda Hybnerová jako Tiatanie, Marek Daniel jako Klubko
a Petr Vančura hrající Demetra. Foto: Viktor Kronbauer, agentura Schok

Michal Horáček sází na vlastní projekty
Michal Horáček
V amfiteátru se svými hosty

Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 4. července
Spisovatel, esejista, novinář, textař,
básník, producent a vystudovaný antropolog v pořadu s písničkami a povídáním.
www.vlny-musicag.cz

D

alší návštěvu loketského podhradí chystá tentokrát na začátek
července Michal Horáček, který s
sebou opět přiveze i další hosty.
Ti se mohou nechat překvapit, co o
sobě prozradí. Zatím můžeme připomenout to, co o sobě prozradil v rozhovorech pro iDNES.cz.
O čem je jeho poslední kniha, nazvaná Habitus hazardního hráče? Je to editovaná podoba mé disertační práce, na

níž jsem pracoval asi pět let a obhájil ji
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, a to v oboru kulturní antropologie. Má zvláštní podobu, vlastně jsou to dvě knihy v jedné: první je
psaná konceptuálním společensko-vědním jazykem a věnuje se antropologickým tématům, ta druhá je naopak blízká beletrii a popisuje prostředí
hazardních her v době normalizace a
reálného socialismu. Na co sází poté,

co prodal Fortunu? Sázím hlavně na
vlastní umělecké projekty. Pracuju na
několika věcech. S Michalem Pavlíčkem a Richardem Müllerem připravujeme album, které se bude jmenovat
Sociální síť. Začínám dělat zvláštní desku pro Lenku Novou. Přemýšlím, že
budu umělecky asistovat své dceři, která se vrátila ze studií ve Spojených státech. Napsal jsem filmový scénář. Je to
dost věcí a každá z nich je sázka. (šor)
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Pomáda, to je taneční show
plná známých hitů a energie
bundě s nápisem T-Birds, zkoušeli
jsme napodobovat jeho chůzi. Hodně
nás to tenkrát pohltilo.

Kultovní muzikál Pomáda, který poprvé viděla
newyorská Broadway
před 43 lety, bude mít
na konci května premiéru v amfiteátru pod loketským hradem. Představení tam přiveze Divadlo Kalich.

Neměl jste obavy, že se u nás třeba
nenajde dost talentů na tak náročný titul?
Toho jsem se vůbec nebál. Pomáda je
o mladých lidech a my jsme si na našich muzikálech Robin Hood i Osmý
světadíl ověřili, že tu je mnoho mladých talentů všestranného zaměření,
které je pro opravdu kvalitní muzikálovou produkci nezbytné.
Do představení přinášejí nejen suverénní pěvecké, taneční i herecké výkony, ale také energii a nakažlivou chuť
předvést na jevišti ze sebe to nejlepší.
Přesně to od nich divák očekává, přesně za takovým zážitkem na muzikál
přijde. Ostatně i výsledky konkurzů
na Pomádu mi daly za pravdu.

N

a co se těšit? Nejdřív trochu
statistiky. Pomáda patří mezi
nejdéle uváděné tituly v muzikálové historii. Získala celkem sedm nominací na Tony
Awards (divadelní verze Oscarů) a
zhlédlo ji více než 5 miliónů diváků v
různých koutech planety, byla přeložena do 37 jazyků. Divácké rekordy ve
všech zemích trhala také její filmová
verze s Johnem Travoltou a Olivií Newton – John v hlavních rolích.
Pomáda v Divadle Kalich v režii choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka
(Robin Hood, Osmý světadíl) slibuje
taneční show plnou známých hitů,
energie, romantiky, humoru a dech
beroucích výkonů. „Klidně podlehněte nakažlivé chuti do života, hoďte starosti za hlavu a vraťte se zpátky do
časů, kdy se vše podstatné odehrávalo na tanečním parketu. Už první pecka vám rozproudí krev v žilách. Pomáda je zkrátka klasika, která nezklame,“ láká divadlo.
Svou cestu k muzikálu popisuje v
rozhovoru pro média na webových
stránkách divadla producent a ředitel
Divadla Kalich Michal Kocourek.

Roztančená Pomáda Takový je muzikál Divadla Kalich. Foto: Michal Šula, MAFRA
Za bezmála třináctiletou historii
Divadla Kalich jste vyprodukoval
celkem devíti původních českých
muzikálů, Pomáda je váš první licenční titul. Proč jste se rozhodl
právě pro ni?
Některé z původních muzikálových titulů Divadla Kalich se velmi výrazně
prosadily v zahraničí, a tak není divu,
že po 13 letech fungování divadla
máme zájem zkusit také opačný úkol
a přivést na naše jeviště světový muzikál. Pomáda nám vyšla jako ideální
volba s ohledem na aktuální náladu diváků, jejich chuť se na muzikálu především bavit a také s ohledem na
strukturu současné muzikálové nabíd-

ky v Praze, v níž takový titul chybí.
Velkou roli samozřejmě sehrál fakt,
že jsem věděl, že mám v Jánu Ďurovčíkovi ideálního choreografa i režiséra,
jenž nastuduje tak náročnou taneční
show na úrovni plně srovnatelné s dalšími světovými produkcemi.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé viděl Pomádu?
Velice dobře. Pomáda mě zasáhla v
době, kdy jsem studoval na konzervatoři. Chodili jsme na ni do kina Květen, ten film jsem viděl určitě víc než
třicetkrát. U nás na škole se stalo trendem žít jako v Pomádě: pokoušeli
jsme se oblékat jako John Travolta,
všichni jsme toužili po jeho kožené

Zmínil jste jméno Jána Ďurovčík.
Pomáda je vaší třetí spoluprací.
Čeho si na ní nejvíce ceníte?
Jánovy absolutní profesionality, připravenosti i vztahu, který jsme si vybudovali. Myslím, že máme společný
cit pro věc, razíme společný směr.
Oba máme chuť do práce a oba chceme inscenaci přivést k co nejlepšímu
výsledku. To také vyžadujeme od
všech, kteří se našich představení
účastní. Přijďte se podívat, zda se
nám to i tentokrát podařilo. (kvr, šor)

Pomáda
Muzikál Divadla Kalich

Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 26. a 27. června, 21:00 hodin
Vstupné: 490, 590, 650 Kč

Horkýže Slíže a Tři sestry přivezou novinky

N

a uvolněnou náladu se mohou těšit návštěvníci červencového koncertu kapel Horkýže Slíže a Tři
sestry.
Slovenští matadoři připomenou svou
víc než dvacetiletou existenci písničkami z desátého alba nazvaného St. Mary
Huana Ganja. Kdo se chce připravit a
předem naladit, může si celý obsah alba
poslechnout na Youtube.com, kde ho

muzikanti zdarma zveřejnili. Album je
podle kritiků důkazem, že stále mají o
čem psát, že dokáží bavit. Obsahuje
vtip, nadsázku, recesi, ale i skrytá vážnější témata. Zaujme i videoklip k nové
skladbě „Nerob!!!“.
Jak připomíná hudební publicista
Honza Vedral, pubrocková kapela Tři
sestry se utrhla z hospody a chystá oslavy třiceti let. Před velkými koncerty v

branických ledárnách a O2 areně vydá
desku Fernet Underground. „Bude to
normální sestrovská deska,“ řekl pro
MF DNES frontman Lou Fanánek Hagen
o albu, které kapela natočila ve studiích
Sono. Je na něm i skladba Svatá Petra.
„Prasata se koukaj na kozy, kozy zase
na ta prasata. Až se neproberu z narkózy, ať je svatá Petra prsatá,“ zpívá v ní
Lou Fanánek Hagen. (šor)

Horkýže Slíže / Tři sestry
Rocková zábava
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 11. července, 20:00 hodin
Vstupné:
v předprodeji 325 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Vary zažijí velké rockové
setkání. Omega a Olympic
Po neuvěřitelných 43 letech se vrací do Karlových Varů maďarská
rocková legenda, kapela
Omega. Formace označovaná jako „Stouni východu“ se v Maďarsku dokázala prosadit i v době,
kdy tam na rozdíl od tehdejšího Československa
mohly hrát i světové známé kapely. A stále jí dorůstají noví fanouškové.

Velký návrat
Omega, Olympic
Kde: Letní kino Karlovy Vary
Kdy: 8. července od 18:00 hodin
Vstupné: předprodej 380 Kč / na místě 450 Kč
orchestru už jsme se sešli a spolupracujeme. Věříme, že vše dopadne
dobře. Do budoucna se necháme překvapit. My jsme vždy spolupráci otevření. Třeba bude příležitost, až vyjde
naše chystané album Testament, na
kterém nás bude doprovázet velký orchestr.

Josef Šorfa
editor MF DNES

O

mega svým příznivcům zahraje letos třeba v Německu,
Rusku, Anglii, a na velkých
stadionových koncertech v
Maďarsku. A ovšem, i v Karlových Varech. Stejně jako tenkrát
uslyší lidé na pódiu i Olympic. Nově
ovšem doprovodí maďarské rockery
karlovarští symfonici. Změní se jen
místo, koncert nebude jako tehdy na
koupališti Rolava, ale v Letním kině.
„Dodnes na to vzpomínám. tenkrát
jsme hráli na šňůře po českých a slovenských městech a všude to působilo
hodně socialisticky. V Karlových Varech jsem si připadal jako v lázeňském

INZERCE

Hlas Omegy Zpěvák János Kóbor. Foto: Václav Šlauf, MAFRA
městě v tehdejším západním Německu,“ vzpomíná zpěvák Omegy, János
Kóbor.
Stálá sestava Omegy přijede s hostující baskytaristkou. Změnilo se
něco ve fungovani kapely?
Katy s námi začala hrát jako výpomoc,
poslední dobou hraje stále víc, neboť
staré sestavě se už nechce tak moc cestovat. Katy je tak teď středem pozornosti. Zapadla rychle, má velké zkušenosti, které získala i díky působení v
několika anglických kapelách. Žije střídavě v Londýně a v Budapešti.

Čeští rockoví fanoušci si už na maďarštinu díky skladbám kapely
Omega už dobře zvykli. Ale když
zpíváte vaši slavnou skladbu Gyöngyhajú Lány, zpívají s vámi lidé
text její české verze od Aleše Brichty, Dívka s perlami ve vlasech? Jaké
to je, slyšet ji česky?
Je to moc pěkný, když celý sál zpívá
tvoji píseň, i když tomu nerozumíš.
Je možné, že si karlovarskými symfoniky zahrajete kromě srpnového
koncertu i někdy v budoucnu?
Se členy Karlovarského symfonického

Zaujala vás nějaká česká kapela? Setkal jste se po tehdejším karlovarském koncertu s Olympicem ještě
někdy?
Hráli jsme s několika skupinami z
Čech a Slovenska. Patří k nim Blue Effect, Olympic a kapela Collegium Musicum s Marianem Vargou. Právě tahle
kapela nás hodně oslovila.
S Olympicem jsme si tehdy zahráli
na velké šňůře, byli jsme i v Děčíně,
Ústí nad Labem, tehdejším Gottwaldově, Bratislavě a právě v Karlových Varech.
Díky Olympicu jsme měli příležitost
vyjet do Československa v éře Gustáva
Husáka, kdy to bylo hodně těžké. Stali
se z nás kamarádi. S kapelou jsme se i
později stále někde setkávali, naposledy na jednom velkém festivalu v Polsku.
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Metalová smršť z Německa
K zásahu přímo do srdcí
všech fanoušků kovově
drsné muziky už nabíjejí
muzikanti
z tria The German Panzer. Jejich hudební show
bude největší událostí
metalového koncertu,
na kterém se koncem
srpna objeví i kapely Alpha Tiger, Victory a dívčí band Metallike.
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V

CHINASKI
TOUR ROCKFIELD 2015

VĚRA ŠPINAROVÁ
VAŠO PATEJDL (ELÁN)
23. května 2015

Koupaliště Michal Sokolov

29.
2
9 května
k ět 2
2015
015

Přírodní amﬁteátr Loket

L a Putyka / Slaapstick Sonata
30. a 31. května 2015
Amﬁteátr Loket / hrad Loket

G E N E R Á L N Í

5. června 2015

Přírodní amﬁteátr Loket

PA R T N E R

Josef Šorfa
editor MF DNES

T

he German Panzer, německé
heavymetalové trio, tvoří tři
nesporné žánrové legendy:
zpěvák a baskytarista Schmier,
jinak též frontman kapel
Destruction a Headhunter, kytarista
Herman Frank, známý z kapel Accept
a Victory, a bubeník Stefan Schwarzmann, známý z kapel Accept,
Running Wild a dalších.
Inspirací, která vedla k založení téhle
kapely, byl rozhovor, který spolu vedli
asi před sedmi lety bubeník Stefan Schwarzmann s majitelem proslulého švýcarského klubu Z7 v Pratteln Nobertem Mandelem. Schwarzmann se tehdy přestěhoval do Švýcarska a dvojice
se snažila vymyslet způsob, jak se zabavit mezi turné a nahráváním. Nobert
Mandel měl představu o triu se Stefanem a Herman Frankem. Pouze post
basy a zpěv zůstával dlouho neobsazený. Pak si Stefan vzpomněl, že by měl
někde mít telefonní číslo a e-mailovou
adresu Schmiera. A tak byl „německý
tank“ na světě!
Kritizují a provokují
„Pojmenovat kapelu po válečném stroji se může zdát trochu přehnané. Ale
pokud se podíváte na texty, image je
perfektní. Texty provokují a kritizují.
Nechci se modlit,“ vysvětluje Schmier.
Název alba Send Them All To Hell (Pošlete je všechny do pekla) byl první volbou trojice, protože to jsou slova, kterými začíná otvírák celého alba nazvaný Death Knell. S výjimkou jedné skladby, na které se autorsky podílelo celé
trio, všechny skladby jsou psány výhradně dvojicí Herman Frank a
Schmier.
„Obal nám vytvořil Maďar Gyula Havancsák, který je rovněž autorem ne-

13. června 2015

26. a 27. června 2015

Letní kino Karlovy Vary

Přírodní amﬁteátr Loket

The German Panzer Kapelu tvoří zpěvák a baskytarista Marcel „Schmier“ Schirmer (Destruction, Headhunter), kytarista Herman
Frank, (ex Accept, Victory, Sinner) a bubeník Stefan Schwarzmann (ex Accept, Running Wild, Helloween, U.D.O.) Foto: archiv skupiny

Metal Loket 2015
The German Panzer, Alpha
Tiger, Victory
Kdy: Loket, přírodní amfiteátr
Kde: 22. srpna, 16:00 hodin
Vstupné: v předprodeji 690 Kč, na
místě 800 Kč
Přehlídka německých kapel The German Panzer, Alpha Tiger, Victory.
Akci uvede italský dívčí tribute band
Metallike.
Debut První album kapely se setkalo
s nadšeným přijetím po celém světě.
dávných obalů Destruction a Headhunter. Podařilo se mu namalovat nejbrutálnější tank vůbec. Najdete zde spoustu drobných detailů, kterých si možná
nevšimnete na první pohled,“ pochvaluje si Schmier.
„Pokud se ti líbí rychlý melodický metal, pak tě náš německý tank zasáhne
přímo. Stejně tak to baví nás. Ne vlevo

www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag
nebo vpravo, hrneme to rovnou dopředu. Stejně jako tank!“ uvedl Herman
Frank pro portál Nuclearblast.de. Od
původního záměru pojmenovat kapelu jednoduše Panzer (německy tank)
známí evropští muzikanti nakonec
ustoupili, protože pod tímto názvem
na metalové scéně působí od roku
1987 jistá kapela z Chile.

„Vedle kapely Panzer se na pódiu
dále prezentují hlavně němečtí Alpha
Tiger a Victory. O jedné další kapele
ještě uvažujeme. Akci nejspíš zahájí
italský dívčí tribute band Metallike, který svým živým hraním věrně napodobuje ikonu Metallica,“ říká promotér
koncertu Vladimír Suchan.
Němečtí muzikanti Alpha Tiger už se
publiku v Lokti představili v roce 2013.
Dobrou zprávou je, že kapela, která
předskakovala i W.A.S.P., zahraje věci
ze svého v posledního, v pořadí třetího
alba iDentity. „Potěšeni by měli být fanoušci Iron Maiden, ale třeba i brazilské Hybrie. Kladem je precizní zvuk a
kvalitně odvedená práce na všech
postech. Je to velmi solidní zábava,“
uvádí webzin Metal forever.
Hrdý název Victory (Vítězství) nesou
veteráni z Hannoveru, kteří mají za sebou víc než deset alb a nepočítaně koncertů, třeba i v Severní Americe. Komu
je povědomé jméno Herman Frank, neplete se. Ano, jde o kytaristu Accept a
kormidelníka kapely Victory.

DIVOKEJ BILL
a hosté

8. července 2015
Letní kino Karlovy Vary

Předprodej:

31. července 2015
Přírodní amﬁteátr Loket

Hostování Letních shakespearovských slavností

WILLIAM SHAKESPEARE

Sen noci
svatojánské
7. a 8. srpna 2015
Přírodní amﬁteátr Loket

22. srpna 2015

Přírodní amﬁteátr Loket
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Česko-slovenské známky kvality:
Věra Špinarová a Vašo Patejdl
Popovou klasiku
v podobě písní jako Meteor lásky, Jawa 250,
Měj mě rád, nebo Ak
nie si moja, Kamarátka
nádej nebo Nepriznaná
uslyší návštěvníci květnového koncertu v loketském přírodním divadle. Jeho hvězdami budou Věra Špinarová
a Vašo Patejdl.

Exkluzivní dvojkoncert
Věra Špinarová se skupinou
Adama Pavlíka + Vašo
Patejdl se skupinou

ěra Špinarová přijede do Lokte s kapelou svého syna Adama Pavlíka. Na své začátky zavzpomínala v rozhovoru pro
ONA DNES. Jak viděla svoji kariéru, když začínala? Nijak. Já byla
šťastná, že zpívám. Nejprve každou
neděli v kulturních domech. A to mi
stačilo. Jednou dvakrát týdně zkouška a v neděli hraní. To ještě nebyly
žádné diskotéky, tudíž všude hráli
živí muzikanti! Pak přišla moje výhra
v soutěži a první radiová nahrávka.
Když jsem nazpívala Music box, netušila jsem, že se z toho stal díky éteru
hit. Nevěděla jsem, že jsem taky známá někde jinde než v Porubě v kulturáku. No a pak už přišel Ivoš Pavlík, já
v roce 71 založila vlastní kapelu a už

Voda, čo ma drží nad vodou z filmu
Fontána pre Zuzanu III získal slovenskou Grammy. Skládá také hudbu k
večerníčkům i k reklamám.
O tom, jaké byly jeho začátky po odchodu s Elánu, se kterým opět vystupuje, vyprávěl v rozhovoru pro iDNES.cz. „My jsme hráli sto padesát,
dvě stě koncertů za rok, to se nedalo
vydržet. Když jsem odešel z Elánu,
neměl jsem nic jistého, nevěděl, co
bude. V tom okamžiku jsem dostal nabídku na hudbu k Fontáně a nabídku
na vlastní desku.“
Co ho pořád táhne na pódium? „Přiznám se, že mě to na pódium moc netáhne. Čas od času se tam ale musím
postavit, abych to, co jsem za ten čas
složil, zazpíval a zahrál.“ (šor)

V

Kde:
Loket, přírodní amfiteátr
Kdy:
29. května, 20:00 hodin
Vstupné:
Sezení: v předprodeji 590 Kč, na místě 690 Kč
Stání: v předprodeji 450 Kč, na místě
550 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Míří do Lokte Věra Špinarová a Vašo Patejdl. Foto: archiv MAFRA
to jelo,“ vzpomínala Věra Špinarová.
Jaký je její recept na úspěch? „Musíte
vážně mít X faktor. Něco, čím lidi zaujmete. A taky to chce zpívat, zpívat,
zpívat a nenechat se odradit ani poloprázdnými sály. I pro pár lidí musíte
jet naplno. A víte proč? Protože oni si
to užijí a řeknou to dál. To si nemyslím, to vím,“ poznamenala.
V Lokti udělá radost svým posluchačům Vašo Patejdl. Jako karlovarský
rodák se vlastně vrací tak trochu

domů, i když tu žil jen velmi krátce.
Spíš než s Karlovými Vary je samozřejmě spojen s mnoha texty a
skladbami a také s kapelou Elán a
mnoha interprety, pro které píše.
Nejenže sám hraje a zpívá, produkoval třeba album Heleny Vondráčkové
Nevzdám se hvězdám. Kromě populární hudby píše i muzikály, například pro Slovenské národní divadlo
to byla Snehulienka a sedem pretekárov, filmovou muziku. Za píseň

O

K

E

9. 5. 2015

KV Arena Karlovy Vary

23. 5. 2015

Koupaliště Michal Sokolov

29. 5. 2015

Amﬁteátr Loket

30. 5. 2015

Amﬁteátr Loket

31. 5. 2015

Hrad Loket – nádvoří

5. 6. 2015

Amﬁteátr Loket

13. 6. 2015

Letní kino Karlovy Vary

19. 6. 2015

Amﬁteátr Loket

26. a 27. 6. 2015
Amﬁteátr Loket

27. 6. 2015
Stanovice

S

Crystal Ball Švýcaři se po úspěchu v kraji rádi vracejí. Foto: archiv skupiny
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Den s KV Arenou 2015

No Name (SK), Buty, Debbi, Lipo, Hedle vedle, Honza Onder a další
Dětské odpoledne –soutěže,divadlo

CRYSTAL BALL

(CH)

Krucipüsk / Visací Zámek / Desmod (SK)
Dvojkoncert:

Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka
+ Vašo Patejdl se skupinou

Cirk La Putyka: La Putyka
Cirk La Putyka: Slapstick Sonata

CHINASKI – Tour Rockﬁeld 2015
ŠKWOR / Dymytry
Beatová síň slávy radia Beat 2015:

Stromboli, Kamil Střihavka, Vladimír Mišík & ETC, Marek Eben, Ivan Hlas

Pomáda (muzikál Divadla Kalich)
Stanovické slavnosti 2015:

Michal Tučný REVIVAL Plzeň / Debbi / Yo Yo Band / Petr nebo Pavel

Michal Horáček

4. 7. 2015

Amﬁteátr Loket

8. 7. 2015

Letní kino Karlovy Vary

Koupaliště Michal otevře rockový nářez
ším českým tvrdě rockovým počinům
nového tisíciletí. Crossoverová skupina
s frontmanem Tomášem Hajíčkem si vypěstovala jedinečný styl. Nejnovějším
počinem kapely je album Boombay.
Visací Zámek se pochlubí skladbami
ze své desáté desky. Dostala název Punkový království. „Kapela na ní neuhýbá
ze svého nabroušeného stylu, dekadentní poetiky ani smyslu pro nadsázku,“
komentoval album Visací Zámek hudební publicista Honza Vedral.
Kapela Desmod je v posledních letech
nejpopulárnější slovenskou formací, v
poslední době hrahje melodický rock.
Vstupné na koncert stojí v předprodeji 450 Kč, na místě 550 Kč. (šor)

•

(SK)

Omega + KSO / Olympic
(HUN)

11. 7. 2015

Horkýže Slíže / Tři sestry

31. 7. 2015

Divokej Bill a hosté

Amﬁteátr Loket

ezona sokolovském na koupališti
Michal začne úderem 16 hodiny
23. května, a to pěkně zostra. Zahrají Švýcaři z Crystal Ball, Krucipüsk,
Visací Zámek a slovenští Desmod.
Švýcarská metalová kapela Crystal
Ball se před několika lety vrátila po pauze na evropská pódia, v Lokti představí
své nejnovější, letošní album Liferider.
„Headlinerem akce jsou právě Crystal
Ball. Loni hráli jako předskokani kapely
Barock, a posluchače zaslouženě
nadchli,“ říká Tomáš Svoboda.
Liberečtí samorosti z kapely Krucipüsk o sobě dali hlasitě vědět v roce
2004, kdy vyšlo jejich přelomové album Druide!, které patří k nejvýrazněj-

T

Amﬁteátr Loket

7. a 8. srpen, Amﬁteátr Loket:
21. srpna, Amﬁteátr Loket:
22. srpen, Amﬁteátr Loket:
28. srpen, Amﬁteátr Loket:
19. září, KV arena Karlovy Vary:

Předprodej:

(SK)

William Shakespeare: Sen noci svatojánské
Na stojáka LIVE! + Doctor P.P.
METAL Loket 2015: The German PANZER, Alpha Tiger, Victory
MIG21, Michal Hrůza, Lenny, Pestalozzi
Snap!, Fun Factory, Mr. President, Verona
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Cirk La Putyka: akrobacie, tanec, klauni i hudba

Když zajít
„Na stojáka!,
tak do Lokte

Spektrum různých žánrů a forem od koncertů
po divadelní představení letos v Lokti rozšíří
něco úplně jiného, než
co tu dosud lidé viděli a
zažili. Hned dvě představení tu uvede Cirk La Putyka.

V

Josef Šorfa
editor MF DNES

O

co vlastně jde? Cirk La Putyka je projektem Rosti Nováka. „Fascinovala mě práce s
ekvilibristikou, virtuozitou,
fantazií. To vše v jasném konceptu a na dané téma,“ uvedl Novák
pro iDNES.cz. A tak dal dohromady
skupinu umělců a začala vznikat první
představení. La Putyka byla poprvé
uvedena v roce 2000. Od té doby soubor každý rok uvádí minimálně jednu
premiéru a zúčastňuje se divadelních i
cirkusových festivalů a dalších akcí v
České republice i jinde ve světě, například v Šanghaji, Austrálii, Brazílii nebo
Francii.
La Putyka
Představení je kombinací akrobacie,
tance, loutek a sportovních výkonů v
originálním pojetí nového cirkusu,
jenž nahlíží na atmosféru české putyky
skelným pohledem střízlivého půllitru. Hospodská fantazie a změněná realita, na chvíli přestávají platit fyzikální
zákony a hosté jsou svědky nečekaných akrobatických, hudebních i pohybových jevů. Co se honí v hlavách hospodských štamgastů, předvádějí mistři

Cirk La Putyka
La Putyka

Lokti už se baviči ze známého pořadu představí jako staří dobří známí. Připomeňme si, jak se představují na webových stránkách Na stojáka!, ze kterého vybíráme následující
ukázky.

Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 30. května od 21:00 hodin
Vstupné:
předprodej 350, 490, 550 Kč

Lukáš Pavlásek
Jak se dostal do pořadu Na stojáka? „Já
jsem se nerozhodl, já jsem tehdy volal
na inzerát, že v nějaké televizi shánějí
člověka, co umí psát zábavné skeče, ale
dovolal jsem se do produkce Stojáka,
kde mě pozvali na konkurz, a jelikož
jsem jako komik vystupoval už předtím
několik let po hospodách, tak jsem do
toho skočil jako rybka do vody. Ani to
nebolelo.“

Slapstick Sonata
Kde: nádvoří hradu Loket
Kdy: 31. května od 21:00 hodin
Vstupné:
předprodej 290 Kč, na místě 390 Kč
ČR v akrobatických skocích na trampolíně, profesionální tanečníci nebo mistr bojového umění wu-shu. Originální
pojetí inscenace vychází z českých reálií hospodského života. „La Putyka je
hospodský nový cirkus,“ přibližuje
svůj projekt Rostislav Novák. Představení je doprovázeno živou hudbou, jež
dodává „šťávu“ pohybovým akcím.

Iva Pazderková
Kde čerpá inspiraci? „Buď pohledem
do zrcadla, nebo pohledem kolem
sebe. Já nečerpám inspiraci, inspirace
mě čerpá a někdy mě i vyčerpá.“
Richard Nedvěd
Čím je jiný? Vystupuje jako kouzelník,
humorista, trapnomág, iluzionista a klavírista. Kouzelnické a iluzionistické triky propojuje různými příběhy a vtipy.

Slapstick Sonata
Spojení vrcholné akrobacie, Mozartových sonát a groteskní komedie éry
němého filmu vytváří doslovnou kombinaci umění a populární kultury. Vizuální poezie se potkává s absurdní fyzickou komedií a současným cirkusovým
projevem. Vzdušná akrobacie, pády,
klauni, tanec, živá hudba a teatrální
prvky, to vše se spojuje ve volně plynoucí proud odkazů na žánry od klasické opery po grotesku.
Na scéně se objeví akrobaté Cirku La
Putyka, které mohou diváci vídat v dalších inscenacích souboru. Kostýmy a líčení jsou tradičně v režii Kristiny Záveské, novinkou oproti předchozím představením je světelný a zvukový design
v podání finských hostů Juhy Rahijärviho a Tuomase Norvia.

Arnošt Frauenberg
Co dělá, když nebaví lidi? „Vystudoval
jsem střední průmyslovou strojní a dělám návrhy interiérů, řekněme.“

Cirk La Putyka Soubor funguje jako rodina.
Artisté si musí navzájem důvěřovat při riskantních kouscích, ale ještě lépe spolu rádi trávit
čas. Snímek z předtstavení v Holešovicke tržnici. Foto: Frantisek Vlček, MAFRA

Prázdninové finále s muzikou

P

říjemné loučení s prázdninami
nabídne koncert kapel Mig 21, Michal Hrůzy, zpěvačky Lenny a
Pestalozzi.
Mig 21 patří k festivalovým jistotám.
Čtvrtou řadovou desku pojmenovala
prostě Album a přichází s ní deset let
po vydání té předchozí, nazvané Pop
Pop Pop. Lidé tak v Lokti uslyší třeba
hřmotný a efektní úvod v podobě písničky Štěstí hejbe planetou, která má
díky dechům a gradaci náladu jak prů-

vodní skladby z filmů Jamese Bonda.
„K celkovému vyznění Migu 21 samozřejmě přispívá i nezpochybnitelný
Macháčkův komický talent, “ napsal
hudební publicista Honza Vedral.
Zpěvák Michal Hrůza se po incidentu na Stodolní ulici, z nějž ho odvezli s
poraněním mozku, vrátil na pódia. Talentovaný písničkář se dostal z nejhoršího a v Karlíně dokázal, že na koncertních pódiích má stále co říct sám o
sobě, bez falešného soucitu.

Dcera Lenky Filipové, která používá
umělecké jméno Lenny, je v Česku
uznávaná kritiky a chystá tu vydání
dalšího alba. V Londýně, kde studuje
tvorbu písní, ale ještě nevystupovala.
Možná bude jedním ze stupínků k tomuto kroku vystoupení v Lokti.
„Domácí“ Pestalozzi potěší publikum osvědčenými kousky, ale i novější tvorbou. Na svých webových stránkách se pochlibili novým singlem a klipem Kolotoč. (šor)

Mig 21, Michal Hrůza,
Lenny a Pestalozzi
Čtyřkoncert
na konci prázdnin
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 28. srpna od 18:00 hodin
Vstupné: předprodej 450 Kč / na místě 550 Kč
Zahrají: kapela Mig 21 přicházející s
novým albem Album, zazpívá Michal
Hrůza, který se po těžkém úrazu opět
vrátil na pódia, představí se mladá talentovaní Lenny a novinku Kolotoč
uvedou ostřílení borci z formace Pestalozzi.

Divokej Bill sbírá příběhy

S

lova hudebního publicisty Vladimíra Vlasáka, že sestava Divokej
Bill potvrdila postavení velké národní kapely, která se dokáže nespoutaně odvázat a jejíž písně také zatřesou
člověkem zevnitř, stále platí. Přesvědčit se o tom bude možné 31. července
od 18:00 hodin v loketském amfiteátru.
„Zpěvák a kytarista Václav Bláha,
tvůrčí duch Divokého Billa, nezesiluje
hlas. Poznávací značkou jeho civilního
zpěvu je melancholie, hořkosladká ná-

lada, která prostupuje většinou "billovských" písní. Posluchač se přitom baví,
i když kapela mu připomíná nevyhnutelný konec života v písni Váha muší,“
připomíná zmíněný Vlasák.
Roman „Prochajda“ Procházka se nedávno iDNES.cz svěřil, že jsou pro něj
výbornou inspirací posluchači kapely,
se kterými se stekává po koncertech.
„Sbíráme příběhy, inspirace do písniček, dostáváme zpětné vazby na své
koncerty, zjišťujeme, jak to vnímají

ostatní. Je tak díky tomu mezi námi napojení a nás to jako kapelu zároveň posouvá. Tomuhle přístupu přizpůsobujeme v podstatě všechno,“ řekl Procházka.
A tak kapela může vyprávět příběhy
jako Šibenice, Batalion, Plakala nebo
Rozárka. A přidává dobrou radu: Dokud naše dny nejsou sečtený, je nutný
nebýt smutný, ale veselý.
Vstupné stojí v předprodeji 440 Kč,
na místě 490 Kč. (šor)

Dominik Heřman Lev
Proč se rozhodl pro účinkování v pořadu Na stojáka? „Kdysi jsem měl s kolegou vlastní satirický pořad, takový politický kabaret v divadle U Hasičů. Krásné časy, ale kvůli finančním problémům jsme pořad museli nakonec ukončit. Někdy v té době jsem poprvé viděl
pořad Na stojáka, a tak jsem zkusil svou
první scénku.“
Afterparty s Doctorem P.P.
Proč zrovna tato kapela? „My se fakt
snažíme o to, aby náš koncert působil
pozitivně, vymýšlíme pódiové fóry a
zkrátka nás baví, když se baví lidi,“ nabídl odpověď v jednom z rozhovorů
frontman Petr Pečený. (šor)

Na stojáka LIVE!
Setkání s baviči a afterparty
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 21. srpna od 20:00 hodin
Vstupné:
v předprodeji 350 Kč, na místě 450 Kč
Pětice bavičů známá z televize a navíc koncertní afterparty s Doctor P.P.
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Cirk La Putyka: akrobacie, tanec, klauni i hudba

Když zajít
„Na stojáka!,
tak do Lokte

Spektrum různých žánrů a forem od koncertů
po divadelní představení letos v Lokti rozšíří
něco úplně jiného, než
co tu dosud lidé viděli a
zažili. Hned dvě představení tu uvede Cirk La Putyka.

V

Josef Šorfa
editor MF DNES

O

co vlastně jde? Cirk La Putyka je projektem Rosti Nováka. „Fascinovala mě práce s
ekvilibristikou, virtuozitou,
fantazií. To vše v jasném konceptu a na dané téma,“ uvedl Novák
pro iDNES.cz. A tak dal dohromady
skupinu umělců a začala vznikat první
představení. La Putyka byla poprvé
uvedena v roce 2000. Od té doby soubor každý rok uvádí minimálně jednu
premiéru a zúčastňuje se divadelních i
cirkusových festivalů a dalších akcí v
České republice i jinde ve světě, například v Šanghaji, Austrálii, Brazílii nebo
Francii.
La Putyka
Představení je kombinací akrobacie,
tance, loutek a sportovních výkonů v
originálním pojetí nového cirkusu,
jenž nahlíží na atmosféru české putyky
skelným pohledem střízlivého půllitru. Hospodská fantazie a změněná realita, na chvíli přestávají platit fyzikální
zákony a hosté jsou svědky nečekaných akrobatických, hudebních i pohybových jevů. Co se honí v hlavách hospodských štamgastů, předvádějí mistři

Cirk La Putyka
La Putyka

Lokti už se baviči ze známého pořadu představí jako staří dobří známí. Připomeňme si, jak se představují na webových stránkách Na stojáka!, ze kterého vybíráme následující
ukázky.

Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 30. května od 21:00 hodin
Vstupné:
předprodej 350, 490, 550 Kč

Lukáš Pavlásek
Jak se dostal do pořadu Na stojáka? „Já
jsem se nerozhodl, já jsem tehdy volal
na inzerát, že v nějaké televizi shánějí
člověka, co umí psát zábavné skeče, ale
dovolal jsem se do produkce Stojáka,
kde mě pozvali na konkurz, a jelikož
jsem jako komik vystupoval už předtím
několik let po hospodách, tak jsem do
toho skočil jako rybka do vody. Ani to
nebolelo.“

Slapstick Sonata
Kde: nádvoří hradu Loket
Kdy: 31. května od 21:00 hodin
Vstupné:
předprodej 290 Kč, na místě 390 Kč
ČR v akrobatických skocích na trampolíně, profesionální tanečníci nebo mistr bojového umění wu-shu. Originální
pojetí inscenace vychází z českých reálií hospodského života. „La Putyka je
hospodský nový cirkus,“ přibližuje
svůj projekt Rostislav Novák. Představení je doprovázeno živou hudbou, jež
dodává „šťávu“ pohybovým akcím.

Iva Pazderková
Kde čerpá inspiraci? „Buď pohledem
do zrcadla, nebo pohledem kolem
sebe. Já nečerpám inspiraci, inspirace
mě čerpá a někdy mě i vyčerpá.“
Richard Nedvěd
Čím je jiný? Vystupuje jako kouzelník,
humorista, trapnomág, iluzionista a klavírista. Kouzelnické a iluzionistické triky propojuje různými příběhy a vtipy.

Slapstick Sonata
Spojení vrcholné akrobacie, Mozartových sonát a groteskní komedie éry
němého filmu vytváří doslovnou kombinaci umění a populární kultury. Vizuální poezie se potkává s absurdní fyzickou komedií a současným cirkusovým
projevem. Vzdušná akrobacie, pády,
klauni, tanec, živá hudba a teatrální
prvky, to vše se spojuje ve volně plynoucí proud odkazů na žánry od klasické opery po grotesku.
Na scéně se objeví akrobaté Cirku La
Putyka, které mohou diváci vídat v dalších inscenacích souboru. Kostýmy a líčení jsou tradičně v režii Kristiny Záveské, novinkou oproti předchozím představením je světelný a zvukový design
v podání finských hostů Juhy Rahijärviho a Tuomase Norvia.

Arnošt Frauenberg
Co dělá, když nebaví lidi? „Vystudoval
jsem střední průmyslovou strojní a dělám návrhy interiérů, řekněme.“

Cirk La Putyka Soubor funguje jako rodina.
Artisté si musí navzájem důvěřovat při riskantních kouscích, ale ještě lépe spolu rádi trávit
čas. Snímek z předtstavení v Holešovicke tržnici. Foto: Frantisek Vlček, MAFRA

Prázdninové finále s muzikou

P

říjemné loučení s prázdninami
nabídne koncert kapel Mig 21, Michal Hrůzy, zpěvačky Lenny a
Pestalozzi.
Mig 21 patří k festivalovým jistotám.
Čtvrtou řadovou desku pojmenovala
prostě Album a přichází s ní deset let
po vydání té předchozí, nazvané Pop
Pop Pop. Lidé tak v Lokti uslyší třeba
hřmotný a efektní úvod v podobě písničky Štěstí hejbe planetou, která má
díky dechům a gradaci náladu jak prů-

vodní skladby z filmů Jamese Bonda.
„K celkovému vyznění Migu 21 samozřejmě přispívá i nezpochybnitelný
Macháčkův komický talent, “ napsal
hudební publicista Honza Vedral.
Zpěvák Michal Hrůza se po incidentu na Stodolní ulici, z nějž ho odvezli s
poraněním mozku, vrátil na pódia. Talentovaný písničkář se dostal z nejhoršího a v Karlíně dokázal, že na koncertních pódiích má stále co říct sám o
sobě, bez falešného soucitu.

Dcera Lenky Filipové, která používá
umělecké jméno Lenny, je v Česku
uznávaná kritiky a chystá tu vydání
dalšího alba. V Londýně, kde studuje
tvorbu písní, ale ještě nevystupovala.
Možná bude jedním ze stupínků k tomuto kroku vystoupení v Lokti.
„Domácí“ Pestalozzi potěší publikum osvědčenými kousky, ale i novější tvorbou. Na svých webových stránkách se pochlibili novým singlem a klipem Kolotoč. (šor)

Mig 21, Michal Hrůza,
Lenny a Pestalozzi
Čtyřkoncert
na konci prázdnin
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 28. srpna od 18:00 hodin
Vstupné: předprodej 450 Kč / na místě 550 Kč
Zahrají: kapela Mig 21 přicházející s
novým albem Album, zazpívá Michal
Hrůza, který se po těžkém úrazu opět
vrátil na pódia, představí se mladá talentovaní Lenny a novinku Kolotoč
uvedou ostřílení borci z formace Pestalozzi.

Divokej Bill sbírá příběhy

S

lova hudebního publicisty Vladimíra Vlasáka, že sestava Divokej
Bill potvrdila postavení velké národní kapely, která se dokáže nespoutaně odvázat a jejíž písně také zatřesou
člověkem zevnitř, stále platí. Přesvědčit se o tom bude možné 31. července
od 18:00 hodin v loketském amfiteátru.
„Zpěvák a kytarista Václav Bláha,
tvůrčí duch Divokého Billa, nezesiluje
hlas. Poznávací značkou jeho civilního
zpěvu je melancholie, hořkosladká ná-

lada, která prostupuje většinou "billovských" písní. Posluchač se přitom baví,
i když kapela mu připomíná nevyhnutelný konec života v písni Váha muší,“
připomíná zmíněný Vlasák.
Roman „Prochajda“ Procházka se nedávno iDNES.cz svěřil, že jsou pro něj
výbornou inspirací posluchači kapely,
se kterými se stekává po koncertech.
„Sbíráme příběhy, inspirace do písniček, dostáváme zpětné vazby na své
koncerty, zjišťujeme, jak to vnímají

ostatní. Je tak díky tomu mezi námi napojení a nás to jako kapelu zároveň posouvá. Tomuhle přístupu přizpůsobujeme v podstatě všechno,“ řekl Procházka.
A tak kapela může vyprávět příběhy
jako Šibenice, Batalion, Plakala nebo
Rozárka. A přidává dobrou radu: Dokud naše dny nejsou sečtený, je nutný
nebýt smutný, ale veselý.
Vstupné stojí v předprodeji 440 Kč,
na místě 490 Kč. (šor)

Dominik Heřman Lev
Proč se rozhodl pro účinkování v pořadu Na stojáka? „Kdysi jsem měl s kolegou vlastní satirický pořad, takový politický kabaret v divadle U Hasičů. Krásné časy, ale kvůli finančním problémům jsme pořad museli nakonec ukončit. Někdy v té době jsem poprvé viděl
pořad Na stojáka, a tak jsem zkusil svou
první scénku.“
Afterparty s Doctorem P.P.
Proč zrovna tato kapela? „My se fakt
snažíme o to, aby náš koncert působil
pozitivně, vymýšlíme pódiové fóry a
zkrátka nás baví, když se baví lidi,“ nabídl odpověď v jednom z rozhovorů
frontman Petr Pečený. (šor)

Na stojáka LIVE!
Setkání s baviči a afterparty
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 21. srpna od 20:00 hodin
Vstupné:
v předprodeji 350 Kč, na místě 450 Kč
Pětice bavičů známá z televize a navíc koncertní afterparty s Doctor P.P.
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L

Česko-slovenské známky kvality:
Věra Špinarová a Vašo Patejdl
Popovou klasiku
v podobě písní jako Meteor lásky, Jawa 250,
Měj mě rád, nebo Ak
nie si moja, Kamarátka
nádej nebo Nepriznaná
uslyší návštěvníci květnového koncertu v loketském přírodním divadle. Jeho hvězdami budou Věra Špinarová
a Vašo Patejdl.

Exkluzivní dvojkoncert
Věra Špinarová se skupinou
Adama Pavlíka + Vašo
Patejdl se skupinou

ěra Špinarová přijede do Lokte s kapelou svého syna Adama Pavlíka. Na své začátky zavzpomínala v rozhovoru pro
ONA DNES. Jak viděla svoji kariéru, když začínala? Nijak. Já byla
šťastná, že zpívám. Nejprve každou
neděli v kulturních domech. A to mi
stačilo. Jednou dvakrát týdně zkouška a v neděli hraní. To ještě nebyly
žádné diskotéky, tudíž všude hráli
živí muzikanti! Pak přišla moje výhra
v soutěži a první radiová nahrávka.
Když jsem nazpívala Music box, netušila jsem, že se z toho stal díky éteru
hit. Nevěděla jsem, že jsem taky známá někde jinde než v Porubě v kulturáku. No a pak už přišel Ivoš Pavlík, já
v roce 71 založila vlastní kapelu a už

Voda, čo ma drží nad vodou z filmu
Fontána pre Zuzanu III získal slovenskou Grammy. Skládá také hudbu k
večerníčkům i k reklamám.
O tom, jaké byly jeho začátky po odchodu s Elánu, se kterým opět vystupuje, vyprávěl v rozhovoru pro iDNES.cz. „My jsme hráli sto padesát,
dvě stě koncertů za rok, to se nedalo
vydržet. Když jsem odešel z Elánu,
neměl jsem nic jistého, nevěděl, co
bude. V tom okamžiku jsem dostal nabídku na hudbu k Fontáně a nabídku
na vlastní desku.“
Co ho pořád táhne na pódium? „Přiznám se, že mě to na pódium moc netáhne. Čas od času se tam ale musím
postavit, abych to, co jsem za ten čas
složil, zazpíval a zahrál.“ (šor)

V

Kde:
Loket, přírodní amfiteátr
Kdy:
29. května, 20:00 hodin
Vstupné:
Sezení: v předprodeji 590 Kč, na místě 690 Kč
Stání: v předprodeji 450 Kč, na místě
550 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Míří do Lokte Věra Špinarová a Vašo Patejdl. Foto: archiv MAFRA
to jelo,“ vzpomínala Věra Špinarová.
Jaký je její recept na úspěch? „Musíte
vážně mít X faktor. Něco, čím lidi zaujmete. A taky to chce zpívat, zpívat,
zpívat a nenechat se odradit ani poloprázdnými sály. I pro pár lidí musíte
jet naplno. A víte proč? Protože oni si
to užijí a řeknou to dál. To si nemyslím, to vím,“ poznamenala.
V Lokti udělá radost svým posluchačům Vašo Patejdl. Jako karlovarský
rodák se vlastně vrací tak trochu

domů, i když tu žil jen velmi krátce.
Spíš než s Karlovými Vary je samozřejmě spojen s mnoha texty a
skladbami a také s kapelou Elán a
mnoha interprety, pro které píše.
Nejenže sám hraje a zpívá, produkoval třeba album Heleny Vondráčkové
Nevzdám se hvězdám. Kromě populární hudby píše i muzikály, například pro Slovenské národní divadlo
to byla Snehulienka a sedem pretekárov, filmovou muziku. Za píseň
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9. 5. 2015

KV Arena Karlovy Vary

23. 5. 2015

Koupaliště Michal Sokolov

29. 5. 2015

Amﬁteátr Loket

30. 5. 2015

Amﬁteátr Loket

31. 5. 2015

Hrad Loket – nádvoří

5. 6. 2015

Amﬁteátr Loket

13. 6. 2015

Letní kino Karlovy Vary

19. 6. 2015

Amﬁteátr Loket

26. a 27. 6. 2015
Amﬁteátr Loket

27. 6. 2015
Stanovice

S

Crystal Ball Švýcaři se po úspěchu v kraji rádi vracejí. Foto: archiv skupiny
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Den s KV Arenou 2015

No Name (SK), Buty, Debbi, Lipo, Hedle vedle, Honza Onder a další
Dětské odpoledne –soutěže,divadlo

CRYSTAL BALL

(CH)

Krucipüsk / Visací Zámek / Desmod (SK)
Dvojkoncert:

Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka
+ Vašo Patejdl se skupinou

Cirk La Putyka: La Putyka
Cirk La Putyka: Slapstick Sonata

CHINASKI – Tour Rockﬁeld 2015
ŠKWOR / Dymytry
Beatová síň slávy radia Beat 2015:

Stromboli, Kamil Střihavka, Vladimír Mišík & ETC, Marek Eben, Ivan Hlas

Pomáda (muzikál Divadla Kalich)
Stanovické slavnosti 2015:

Michal Tučný REVIVAL Plzeň / Debbi / Yo Yo Band / Petr nebo Pavel

Michal Horáček

4. 7. 2015

Amﬁteátr Loket

8. 7. 2015

Letní kino Karlovy Vary

Koupaliště Michal otevře rockový nářez
ším českým tvrdě rockovým počinům
nového tisíciletí. Crossoverová skupina
s frontmanem Tomášem Hajíčkem si vypěstovala jedinečný styl. Nejnovějším
počinem kapely je album Boombay.
Visací Zámek se pochlubí skladbami
ze své desáté desky. Dostala název Punkový království. „Kapela na ní neuhýbá
ze svého nabroušeného stylu, dekadentní poetiky ani smyslu pro nadsázku,“
komentoval album Visací Zámek hudební publicista Honza Vedral.
Kapela Desmod je v posledních letech
nejpopulárnější slovenskou formací, v
poslední době hrahje melodický rock.
Vstupné na koncert stojí v předprodeji 450 Kč, na místě 550 Kč. (šor)

•

(SK)

Omega + KSO / Olympic
(HUN)

11. 7. 2015

Horkýže Slíže / Tři sestry

31. 7. 2015

Divokej Bill a hosté

Amﬁteátr Loket

ezona sokolovském na koupališti
Michal začne úderem 16 hodiny
23. května, a to pěkně zostra. Zahrají Švýcaři z Crystal Ball, Krucipüsk,
Visací Zámek a slovenští Desmod.
Švýcarská metalová kapela Crystal
Ball se před několika lety vrátila po pauze na evropská pódia, v Lokti představí
své nejnovější, letošní album Liferider.
„Headlinerem akce jsou právě Crystal
Ball. Loni hráli jako předskokani kapely
Barock, a posluchače zaslouženě
nadchli,“ říká Tomáš Svoboda.
Liberečtí samorosti z kapely Krucipüsk o sobě dali hlasitě vědět v roce
2004, kdy vyšlo jejich přelomové album Druide!, které patří k nejvýrazněj-

T

Amﬁteátr Loket

7. a 8. srpen, Amﬁteátr Loket:
21. srpna, Amﬁteátr Loket:
22. srpen, Amﬁteátr Loket:
28. srpen, Amﬁteátr Loket:
19. září, KV arena Karlovy Vary:

Předprodej:

(SK)

William Shakespeare: Sen noci svatojánské
Na stojáka LIVE! + Doctor P.P.
METAL Loket 2015: The German PANZER, Alpha Tiger, Victory
MIG21, Michal Hrůza, Lenny, Pestalozzi
Snap!, Fun Factory, Mr. President, Verona
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Metalová smršť z Německa
K zásahu přímo do srdcí
všech fanoušků kovově
drsné muziky už nabíjejí
muzikanti
z tria The German Panzer. Jejich hudební show
bude největší událostí
metalového koncertu,
na kterém se koncem
srpna objeví i kapely Alpha Tiger, Victory a dívčí band Metallike.
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CHINASKI
TOUR ROCKFIELD 2015

VĚRA ŠPINAROVÁ
VAŠO PATEJDL (ELÁN)
23. května 2015

Koupaliště Michal Sokolov

29.
2
9 května
k ět 2
2015
015

Přírodní amﬁteátr Loket

L a Putyka / Slaapstick Sonata
30. a 31. května 2015
Amﬁteátr Loket / hrad Loket

G E N E R Á L N Í

5. června 2015

Přírodní amﬁteátr Loket

PA R T N E R

Josef Šorfa
editor MF DNES

T

he German Panzer, německé
heavymetalové trio, tvoří tři
nesporné žánrové legendy:
zpěvák a baskytarista Schmier,
jinak též frontman kapel
Destruction a Headhunter, kytarista
Herman Frank, známý z kapel Accept
a Victory, a bubeník Stefan Schwarzmann, známý z kapel Accept,
Running Wild a dalších.
Inspirací, která vedla k založení téhle
kapely, byl rozhovor, který spolu vedli
asi před sedmi lety bubeník Stefan Schwarzmann s majitelem proslulého švýcarského klubu Z7 v Pratteln Nobertem Mandelem. Schwarzmann se tehdy přestěhoval do Švýcarska a dvojice
se snažila vymyslet způsob, jak se zabavit mezi turné a nahráváním. Nobert
Mandel měl představu o triu se Stefanem a Herman Frankem. Pouze post
basy a zpěv zůstával dlouho neobsazený. Pak si Stefan vzpomněl, že by měl
někde mít telefonní číslo a e-mailovou
adresu Schmiera. A tak byl „německý
tank“ na světě!
Kritizují a provokují
„Pojmenovat kapelu po válečném stroji se může zdát trochu přehnané. Ale
pokud se podíváte na texty, image je
perfektní. Texty provokují a kritizují.
Nechci se modlit,“ vysvětluje Schmier.
Název alba Send Them All To Hell (Pošlete je všechny do pekla) byl první volbou trojice, protože to jsou slova, kterými začíná otvírák celého alba nazvaný Death Knell. S výjimkou jedné skladby, na které se autorsky podílelo celé
trio, všechny skladby jsou psány výhradně dvojicí Herman Frank a
Schmier.
„Obal nám vytvořil Maďar Gyula Havancsák, který je rovněž autorem ne-

13. června 2015

26. a 27. června 2015

Letní kino Karlovy Vary

Přírodní amﬁteátr Loket

The German Panzer Kapelu tvoří zpěvák a baskytarista Marcel „Schmier“ Schirmer (Destruction, Headhunter), kytarista Herman
Frank, (ex Accept, Victory, Sinner) a bubeník Stefan Schwarzmann (ex Accept, Running Wild, Helloween, U.D.O.) Foto: archiv skupiny

Metal Loket 2015
The German Panzer, Alpha
Tiger, Victory
Kdy: Loket, přírodní amfiteátr
Kde: 22. srpna, 16:00 hodin
Vstupné: v předprodeji 690 Kč, na
místě 800 Kč
Přehlídka německých kapel The German Panzer, Alpha Tiger, Victory.
Akci uvede italský dívčí tribute band
Metallike.
Debut První album kapely se setkalo
s nadšeným přijetím po celém světě.
dávných obalů Destruction a Headhunter. Podařilo se mu namalovat nejbrutálnější tank vůbec. Najdete zde spoustu drobných detailů, kterých si možná
nevšimnete na první pohled,“ pochvaluje si Schmier.
„Pokud se ti líbí rychlý melodický metal, pak tě náš německý tank zasáhne
přímo. Stejně tak to baví nás. Ne vlevo

www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag
nebo vpravo, hrneme to rovnou dopředu. Stejně jako tank!“ uvedl Herman
Frank pro portál Nuclearblast.de. Od
původního záměru pojmenovat kapelu jednoduše Panzer (německy tank)
známí evropští muzikanti nakonec
ustoupili, protože pod tímto názvem
na metalové scéně působí od roku
1987 jistá kapela z Chile.

„Vedle kapely Panzer se na pódiu
dále prezentují hlavně němečtí Alpha
Tiger a Victory. O jedné další kapele
ještě uvažujeme. Akci nejspíš zahájí
italský dívčí tribute band Metallike, který svým živým hraním věrně napodobuje ikonu Metallica,“ říká promotér
koncertu Vladimír Suchan.
Němečtí muzikanti Alpha Tiger už se
publiku v Lokti představili v roce 2013.
Dobrou zprávou je, že kapela, která
předskakovala i W.A.S.P., zahraje věci
ze svého v posledního, v pořadí třetího
alba iDentity. „Potěšeni by měli být fanoušci Iron Maiden, ale třeba i brazilské Hybrie. Kladem je precizní zvuk a
kvalitně odvedená práce na všech
postech. Je to velmi solidní zábava,“
uvádí webzin Metal forever.
Hrdý název Victory (Vítězství) nesou
veteráni z Hannoveru, kteří mají za sebou víc než deset alb a nepočítaně koncertů, třeba i v Severní Americe. Komu
je povědomé jméno Herman Frank, neplete se. Ano, jde o kytaristu Accept a
kormidelníka kapely Victory.

DIVOKEJ BILL
a hosté

8. července 2015
Letní kino Karlovy Vary

Předprodej:

31. července 2015
Přírodní amﬁteátr Loket

Hostování Letních shakespearovských slavností

WILLIAM SHAKESPEARE

Sen noci
svatojánské
7. a 8. srpna 2015
Přírodní amﬁteátr Loket

22. srpna 2015

Přírodní amﬁteátr Loket
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Hudební léto

Pomáda, to je taneční show
plná známých hitů a energie
bundě s nápisem T-Birds, zkoušeli
jsme napodobovat jeho chůzi. Hodně
nás to tenkrát pohltilo.

Kultovní muzikál Pomáda, který poprvé viděla
newyorská Broadway
před 43 lety, bude mít
na konci května premiéru v amfiteátru pod loketským hradem. Představení tam přiveze Divadlo Kalich.

Neměl jste obavy, že se u nás třeba
nenajde dost talentů na tak náročný titul?
Toho jsem se vůbec nebál. Pomáda je
o mladých lidech a my jsme si na našich muzikálech Robin Hood i Osmý
světadíl ověřili, že tu je mnoho mladých talentů všestranného zaměření,
které je pro opravdu kvalitní muzikálovou produkci nezbytné.
Do představení přinášejí nejen suverénní pěvecké, taneční i herecké výkony, ale také energii a nakažlivou chuť
předvést na jevišti ze sebe to nejlepší.
Přesně to od nich divák očekává, přesně za takovým zážitkem na muzikál
přijde. Ostatně i výsledky konkurzů
na Pomádu mi daly za pravdu.

N

a co se těšit? Nejdřív trochu
statistiky. Pomáda patří mezi
nejdéle uváděné tituly v muzikálové historii. Získala celkem sedm nominací na Tony
Awards (divadelní verze Oscarů) a
zhlédlo ji více než 5 miliónů diváků v
různých koutech planety, byla přeložena do 37 jazyků. Divácké rekordy ve
všech zemích trhala také její filmová
verze s Johnem Travoltou a Olivií Newton – John v hlavních rolích.
Pomáda v Divadle Kalich v režii choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka
(Robin Hood, Osmý světadíl) slibuje
taneční show plnou známých hitů,
energie, romantiky, humoru a dech
beroucích výkonů. „Klidně podlehněte nakažlivé chuti do života, hoďte starosti za hlavu a vraťte se zpátky do
časů, kdy se vše podstatné odehrávalo na tanečním parketu. Už první pecka vám rozproudí krev v žilách. Pomáda je zkrátka klasika, která nezklame,“ láká divadlo.
Svou cestu k muzikálu popisuje v
rozhovoru pro média na webových
stránkách divadla producent a ředitel
Divadla Kalich Michal Kocourek.

Roztančená Pomáda Takový je muzikál Divadla Kalich. Foto: Michal Šula, MAFRA
Za bezmála třináctiletou historii
Divadla Kalich jste vyprodukoval
celkem devíti původních českých
muzikálů, Pomáda je váš první licenční titul. Proč jste se rozhodl
právě pro ni?
Některé z původních muzikálových titulů Divadla Kalich se velmi výrazně
prosadily v zahraničí, a tak není divu,
že po 13 letech fungování divadla
máme zájem zkusit také opačný úkol
a přivést na naše jeviště světový muzikál. Pomáda nám vyšla jako ideální
volba s ohledem na aktuální náladu diváků, jejich chuť se na muzikálu především bavit a také s ohledem na
strukturu současné muzikálové nabíd-

ky v Praze, v níž takový titul chybí.
Velkou roli samozřejmě sehrál fakt,
že jsem věděl, že mám v Jánu Ďurovčíkovi ideálního choreografa i režiséra,
jenž nastuduje tak náročnou taneční
show na úrovni plně srovnatelné s dalšími světovými produkcemi.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé viděl Pomádu?
Velice dobře. Pomáda mě zasáhla v
době, kdy jsem studoval na konzervatoři. Chodili jsme na ni do kina Květen, ten film jsem viděl určitě víc než
třicetkrát. U nás na škole se stalo trendem žít jako v Pomádě: pokoušeli
jsme se oblékat jako John Travolta,
všichni jsme toužili po jeho kožené

Zmínil jste jméno Jána Ďurovčík.
Pomáda je vaší třetí spoluprací.
Čeho si na ní nejvíce ceníte?
Jánovy absolutní profesionality, připravenosti i vztahu, který jsme si vybudovali. Myslím, že máme společný
cit pro věc, razíme společný směr.
Oba máme chuť do práce a oba chceme inscenaci přivést k co nejlepšímu
výsledku. To také vyžadujeme od
všech, kteří se našich představení
účastní. Přijďte se podívat, zda se
nám to i tentokrát podařilo. (kvr, šor)

Pomáda
Muzikál Divadla Kalich

Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 26. a 27. června, 21:00 hodin
Vstupné: 490, 590, 650 Kč

Horkýže Slíže a Tři sestry přivezou novinky

N

a uvolněnou náladu se mohou těšit návštěvníci červencového koncertu kapel Horkýže Slíže a Tři
sestry.
Slovenští matadoři připomenou svou
víc než dvacetiletou existenci písničkami z desátého alba nazvaného St. Mary
Huana Ganja. Kdo se chce připravit a
předem naladit, může si celý obsah alba
poslechnout na Youtube.com, kde ho

muzikanti zdarma zveřejnili. Album je
podle kritiků důkazem, že stále mají o
čem psát, že dokáží bavit. Obsahuje
vtip, nadsázku, recesi, ale i skrytá vážnější témata. Zaujme i videoklip k nové
skladbě „Nerob!!!“.
Jak připomíná hudební publicista
Honza Vedral, pubrocková kapela Tři
sestry se utrhla z hospody a chystá oslavy třiceti let. Před velkými koncerty v

branických ledárnách a O2 areně vydá
desku Fernet Underground. „Bude to
normální sestrovská deska,“ řekl pro
MF DNES frontman Lou Fanánek Hagen
o albu, které kapela natočila ve studiích
Sono. Je na něm i skladba Svatá Petra.
„Prasata se koukaj na kozy, kozy zase
na ta prasata. Až se neproberu z narkózy, ať je svatá Petra prsatá,“ zpívá v ní
Lou Fanánek Hagen. (šor)

Horkýže Slíže / Tři sestry
Rocková zábava
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 11. července, 20:00 hodin
Vstupné:
v předprodeji 325 Kč
www.vlny-musicag.cz
www.facebook.com/vlnyag

Vary zažijí velké rockové
setkání. Omega a Olympic
Po neuvěřitelných 43 letech se vrací do Karlových Varů maďarská
rocková legenda, kapela
Omega. Formace označovaná jako „Stouni východu“ se v Maďarsku dokázala prosadit i v době,
kdy tam na rozdíl od tehdejšího Československa
mohly hrát i světové známé kapely. A stále jí dorůstají noví fanouškové.

Velký návrat
Omega, Olympic
Kde: Letní kino Karlovy Vary
Kdy: 8. července od 18:00 hodin
Vstupné: předprodej 380 Kč / na místě 450 Kč
orchestru už jsme se sešli a spolupracujeme. Věříme, že vše dopadne
dobře. Do budoucna se necháme překvapit. My jsme vždy spolupráci otevření. Třeba bude příležitost, až vyjde
naše chystané album Testament, na
kterém nás bude doprovázet velký orchestr.

Josef Šorfa
editor MF DNES

O

mega svým příznivcům zahraje letos třeba v Německu,
Rusku, Anglii, a na velkých
stadionových koncertech v
Maďarsku. A ovšem, i v Karlových Varech. Stejně jako tenkrát
uslyší lidé na pódiu i Olympic. Nově
ovšem doprovodí maďarské rockery
karlovarští symfonici. Změní se jen
místo, koncert nebude jako tehdy na
koupališti Rolava, ale v Letním kině.
„Dodnes na to vzpomínám. tenkrát
jsme hráli na šňůře po českých a slovenských městech a všude to působilo
hodně socialisticky. V Karlových Varech jsem si připadal jako v lázeňském

INZERCE

Hlas Omegy Zpěvák János Kóbor. Foto: Václav Šlauf, MAFRA
městě v tehdejším západním Německu,“ vzpomíná zpěvák Omegy, János
Kóbor.
Stálá sestava Omegy přijede s hostující baskytaristkou. Změnilo se
něco ve fungovani kapely?
Katy s námi začala hrát jako výpomoc,
poslední dobou hraje stále víc, neboť
staré sestavě se už nechce tak moc cestovat. Katy je tak teď středem pozornosti. Zapadla rychle, má velké zkušenosti, které získala i díky působení v
několika anglických kapelách. Žije střídavě v Londýně a v Budapešti.

Čeští rockoví fanoušci si už na maďarštinu díky skladbám kapely
Omega už dobře zvykli. Ale když
zpíváte vaši slavnou skladbu Gyöngyhajú Lány, zpívají s vámi lidé
text její české verze od Aleše Brichty, Dívka s perlami ve vlasech? Jaké
to je, slyšet ji česky?
Je to moc pěkný, když celý sál zpívá
tvoji píseň, i když tomu nerozumíš.
Je možné, že si karlovarskými symfoniky zahrajete kromě srpnového
koncertu i někdy v budoucnu?
Se členy Karlovarského symfonického

Zaujala vás nějaká česká kapela? Setkal jste se po tehdejším karlovarském koncertu s Olympicem ještě
někdy?
Hráli jsme s několika skupinami z
Čech a Slovenska. Patří k nim Blue Effect, Olympic a kapela Collegium Musicum s Marianem Vargou. Právě tahle
kapela nás hodně oslovila.
S Olympicem jsme si tehdy zahráli
na velké šňůře, byli jsme i v Děčíně,
Ústí nad Labem, tehdejším Gottwaldově, Bratislavě a právě v Karlových Varech.
Díky Olympicu jsme měli příležitost
vyjet do Československa v éře Gustáva
Husáka, kdy to bylo hodně těžké. Stali
se z nás kamarádi. S kapelou jsme se i
později stále někde setkávali, naposledy na jednom velkém festivalu v Polsku.
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Konečně! Stromboli se vracejí
Oceněný si získal velký zástup fanoušků díky muzikálu Jesus Christ Superstar. Po dvaceti letech chce ale s hudebním divadlem skončit a věnovat se
plně své sólové dráze. S Leaders právě
jede své první akustické turné. „Já
jsem ty muzikály odstřihl. Dojíždím
jen Jesuse a rozhodl jsem se, že těch
pár let, kdy mi ještě zbude nějaká energie, budu věnovat jenom muzice,“ řekl
Střihavka.

Kapela Stromboli, proslulá písničkami jako Veliké lalulá a Košilela
nebo Ó hory, ó hory, se
vrátila na koncertní pódia. Spolu s Kamilem
Střihavkou a Petrem
Skoumalem bude uvedena do Beatové síně slávy.

Osobnost in memoriam:
Petr Skoumal
Hudebník, který například napsal hudbu pro jednu z nejznámějších Prokopových písní Kolej Yesterday a proslavil
se řadou dětských písniček. Hudební
publicista Jiří Černý označil Skoumala
za nejoriginálnějšího českého skladatele populární hudby za posledních 30
let. V Lokti jeho tvorbu připomene Vladimír Mišík s ETC. A k této formaci se
přidají další hosté. „Mezi nimi bude
Ivan Hlas Trio, Marek Eben, Luboš Pospíšil a Milan Potoček,“ uvedl za pořadatele promotér Tomáš Svoboda.

Josef Šorfa
editor MF DNES

S

tromboli čeká v Lokti ocenění
Kapela roku v anketě Radia
Beat. Nominace připravili hudební publicisté, o konečném
zařazení do Beatové síně slávy rozhodli posluchači rádia svým hlasováním. Důvodů pro svůj hlas téhle
kapele měli určitě dost. Jedním z nich
je i to, že návrat Stromboli je spojen
nejen s připomenutím známých skladeb, ale i s novým albem Fiat Lux.
„Kapela byla na vrcholu své slávy
před čtvrt stoletím. Teď lidi přijdou na
koncert a mají zjistit, že místo toho
mladého pobíhajícího Pavlíčka je tam
dědula, který drží kytaru se zatnutými
zuby? Řekl jsem si, že už kvůli tomu by
bylo ctí udělat napřed novou desku,
jako takový most přes minulost,“ přiblížil Michal Pavlíček v MF DNES.
Kamil Střihavka jako osobnost

Beatová síň slávy Radia Beat
Stromboli, Kamil Střihavka,
Vladimír Mišík & ETC
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 19. června od 18:00 hodin
Vstupné:
předprodej 490 Kč / na místě 590 Kč
Stromboli Michal Pavlíček, Jiří Veselý, Bára Basiková a Klaudius Kryšpín.
Hrávají s nimi klávesistka Vendula Kašpárková a Vilém Čok. Foto: Jan Malíř

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

Chinaski jsou na vrcholu, ukazuje Rockfield

K

apela Chinaski rozjela svoje turné
Rockfield Tour 2015 ve velkém
stylu, na koncertech je plno. Chinaski šňůrou čtrnácti koncertů podporují vydání aktuální nahrávky
Rockfield, která se záhy stala platinovou a nejprodávanější nahrávkou v
České republice. Jméno dostala podle
místa vzniku, britského studia
Rockfield, kde před Chinaski natáčeli
Coldplay, Queen nebo Led Zeppelin.
Co nahrávkám říká kritika? „Stejně
jako se na koncertech museli naučit,
jak ovládnout velké pódium, trvalo jim
i ve studiu, než v sobě našli odvahu
hrát čistý poprock bez křeče, výmyslů,
výhybek a strachu ze slova láska. Chinaski na novince ctí žánr, je slyšet, že

Chinaski
Tour Rockfield 2015
Host: UMSKUP a Minikapela
Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 5. června od 18:00 hodin
Vstupné:
předprodej 390 Kč / na místě 450 Kč

Na turné Jednou ze 14 zastávek bude i Loket. Foto: Petr Lemberk, MAFRA

je baví hrát a oproti minulému albu
Není na co čekat měli tentokrát i čich
na refrény,“ charakterizoval album na
iDNES.cz hudební publicista Honza Vedral. Jako předskokana si hvězdy večera vybrali formaci UMSKUP a Minikapela, která je zaujala svou verzí písně
Kryštof od stejnojmenné kapely. (šor)

Svatba jako crazy komedie
Už potřetí se objeví velké
divadlo do prostředí loketského amfiteátru. Tentokrát představí Letní
shakespearovské slavnosti Sen noci svatojánské
s Vandou Hybnerovou
a Davidem Prachařem
v hlavních rolích.

D

iváci se kromě výborných hereckých výkonů a romantického prostředí loketského hradu mohou těšit na netypické
jevištní dekorace bravurně
střídající noc a den, extravagantní kostýmy a hlavně na zajímavě pojaté režijní ztvárnění hry týmem SKURT, chcete-li Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským. Jak vznikl nápad na dvojrole Thesea a Oberona a Hippolity a Titanie popsali pro MF DNES: „Vlastně pragmaticky. Sen nemá ústředního hrdinu.
Tím je tato hra vlastně trochu atypická.
Má tři skupiny postav. Proto jsme se ke
komornějšímu počtu v obsazení dostali
zdvojením rolí Egeus-Puk, Theseus –
Oberon a Hippolita – Titanie. Tyto postavy mají mezi sebou paralelu. Jsou sobě
protipólem. To, co v sobě v Bouři spojuje Prospero, je ve Snu rozděleno mezi
Thesea a Oberona. Zároveň ve vztahu
Titánie a Oberona vidíme budoucí
vztah Hippolity a Thesea. U Egea a Puka
je to zas podobnost v nevíře v lásku a
lidi. Každý ji ale řeší po svém.“ (jir, kvr)

Sen noci svatojánské
Wiliam Shakespeare

Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 7. a 8. srpna, 21:00 hodin
Vstupné: 490, 590, 650 Kč

Sen noci svatojánské Na hlavním snímku je David Prachař jako Oberon. Vpravo nahoře jsou Vanda Hybnerová jako Hippolyta, David Prachař tentohrát jako Theseus a Martin Písařík v roli Lysandra. Uprostřed pravého sloupce jsou Zuzana Stavná
jako Helena a Martin Písařík opět v roli Lysandra. Vpravo dole je Vanda Hybnerová jako Tiatanie, Marek Daniel jako Klubko
a Petr Vančura hrající Demetra. Foto: Viktor Kronbauer, agentura Schok

Michal Horáček sází na vlastní projekty
Michal Horáček
V amfiteátru se svými hosty

Kde: Loket, přírodní amfiteátr
Kdy: 4. července
Spisovatel, esejista, novinář, textař,
básník, producent a vystudovaný antropolog v pořadu s písničkami a povídáním.
www.vlny-musicag.cz

D

alší návštěvu loketského podhradí chystá tentokrát na začátek
července Michal Horáček, který s
sebou opět přiveze i další hosty.
Ti se mohou nechat překvapit, co o
sobě prozradí. Zatím můžeme připomenout to, co o sobě prozradil v rozhovorech pro iDNES.cz.
O čem je jeho poslední kniha, nazvaná Habitus hazardního hráče? Je to editovaná podoba mé disertační práce, na

níž jsem pracoval asi pět let a obhájil ji
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, a to v oboru kulturní antropologie. Má zvláštní podobu, vlastně jsou to dvě knihy v jedné: první je
psaná konceptuálním společensko-vědním jazykem a věnuje se antropologickým tématům, ta druhá je naopak blízká beletrii a popisuje prostředí
hazardních her v době normalizace a
reálného socialismu. Na co sází poté,

co prodal Fortunu? Sázím hlavně na
vlastní umělecké projekty. Pracuju na
několika věcech. S Michalem Pavlíčkem a Richardem Müllerem připravujeme album, které se bude jmenovat
Sociální síť. Začínám dělat zvláštní desku pro Lenku Novou. Přemýšlím, že
budu umělecky asistovat své dceři, která se vrátila ze studií ve Spojených státech. Napsal jsem filmový scénář. Je to
dost věcí a každá z nich je sázka. (šor)
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Hudební léto

KV arena Karlovy Vary pro vás přichystala
akci pro celou rodinu

Mimořádná příloha

9. května 2015 /

19. září 2015 /

13:00

Léto pod širým nebem
nabídne koncerty i divadlo

20:00

Vzpomínkový večer na

Michala Tučného

GREENHORNS s Janem Vyčítalem
FEŠÁCI s Michaelou Tučnou – dcerou Michala
TUČŇÁCI s Rosťou Fišerem – dvojníkem Michala Tučného

24. října 2015 /

19:00

21. listopadu 2015 /

20:00
Podhradí plné zábavy Amfiteátr pod loketským hradem již tradičně nabídne koncerty různých žánrů a divadlo. Novinkou bude „nový cirkus“. Foto: Stanislava Petele

Josef Šorfa
editor MF DNES

15. prosince 2015 /

Předprodej:

19:00

K

arty pro letošní sezonu akcí
pod otevřeným nebem jsou v
regionu rozdány. Už teď je jasné, že hra bude hodně zajímavá. Vítězem turnaje v karlovarském letním kině, v loketském amfiteátru a na sokolovském koupališti Michal může být každý. Ať už jde o fanoušky popu, rocku, metalu nebo třeba dobrého divadla.
„Vůbec poprvé se v Lokti představí
žánr, kterým bychom rádi i do budouc-

na rozšířili spektrum nabídky. Jde o
dvě představení Cirku La Putyka, která
kombinují akrobacii, tanec, hudbu a
sportovní výkony. Diváci si dopřejí zážitek, který nadchl i v Šanghaji, Austrálii,
Brazílii nebo Francii,“ zve na výjimečný zážitek promotér Vladimír Suchan.
Karlovy Vary zažijí velký návrat. Po
43 letech tam opět zahraje Olympic a
maďarská rocková legenda Omega. „V
Karlových Varech jsem si tehdy připadal jako v lázeňském městě v západním Německu,“ vzpomíná zpěvák
Omegy, János Kóbor.
Když už je řeč o Německu, tamní
špičkový německý heavy metal před-

staví v Lokti The German Panzer. Potřetí se objeví v amfiteátru Letní shakespearovské slavnosti. Tentokrát s komedií Sen noci svatojánské s Vandou
Hybnerovou a Davidem Prachařem v
hlavních rolích. „Jsme rádi, že po hostování v minulých dvou letech je o
naše představení velký zájem a navíc
se do malebného prostředí v podhradí
hradu Loket rádi vracíme. Věříme, že
je to pro diváky stejně neopakovatelný zážitek, jako pro nás,“ říká ředitel
slavností Michal Rychlý.
Tím ale výčet důvodů, pro které se v
kraji vydat za zážitkem, nekončí. Další
najdete v této příloze MF DNES.
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