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Druhá adventní neděle nebude letos jen ve znamení blížících se Vánoc, ale stane se také
velkým svátkem folkové hudby. Brněnská skupina Kamelot totiž oslaví ve velkém sále
pražského Paláce Lucerna své 30. narozeniny a připravila si program, který rozhodně zaujme
nejen jejich skalní fanoušky a příznivce folkové muziky. Oslavy začnou druhou adventní neděli
9. 12. v 18.00. Letos uplynulo 30
let od doby, kdy Roman Horký s Radkem „Bůčkem“ Michalem (+1995) založili skupinu Kamelot,
která dnes bezpochyby patří mezi naprostou špičku naší hudební folkové scény a má své věrné
příznivce napříč všemi generacemi. Roman Horký neupřednostňuje žádný hudební styl. Dává
svým písničkám takový kabát, jaký cítí, že jim patří. Někdy modernější a někdy spíše
tradičnější. Proto i po těch letech jeho písničky nestárnou a nejsou monotónní. Folkové texty
obvykle vycházejí z vnitřních pocitů a zkušeností samotných autorů a Roman Horký je tomu
důkazem. Napsal více než tři sta skladeb, které připomínají jeho deníkové záznamy nálad a
pocitů. Když procházíme jeho alba, jako bychom měli na dlani jeden lidský život. V jeho písních
o štěstí nebo smutku cítíme odraz toho, čím žijeme my sami. Některé z písniček už zlidověly.
Kdo totiž třeba jen jednou v životě seděl u ohně s kytarou, téměř jistě slyšel či zpíval některou z
jeho písní.
"Tramp
ská muzika bude žít, dokud bude mít člověk v srdci tu toulavou duši a smysl pro romantiku a
taky pro fair play a kamarádství. Pokud tohle mezi lidmi bude přetrvávat, tak se budou písničky
pro lidi hrát a zpívat,"
vzkazuje písničkář.
Po pěti letech se
Kamelot
vrací do nejvěhlasnějšího sálu pražské Lucerny se všemi svými příznivci, ale i vzácnými hosty.
Poblahopřát Kamelotu přijdou jejich přátelé a kamarádi: zpěvačka Ilona Csáková, Blanka
Šrůmová, písničkář Petr Bendl, Láďa Kerndl, Jaroslav Samson Lenk a muzikanti z kapel
Marien
,
Pozdní sběr
a
Folk Team
. Jako zlatý hřeb programu zazpívají to nejlepší z repertoáru původní členové skupiny Kamelot:
Roman Horký, Věra Horká, Viktor „Viky“ Porkristl, Jaroslav „Kelly“ Zoufalý, Petr Rotschein a
Vladimír „Pupa“ Chromeček.
"Těšíme se na lidi, co přijedou na náš koncert. Vždycky z nich jde ohromná síla, protože jsou
plní energie. Tuhle muziku může poslouchat opravdu člověk, který má v sobě sílu a není
přelétavý pták,"
řekl Roman Horký.
Rok 2012 byl pro Romana Horkého velmi plodný. Krom toho že se v srpnu oženil a že se svou
ženou Lucií se již těší na přírůstek do rodiny, natočil s Kamelotem také své v pořadí již 23.
autorské album. Nese název
Proti proudu
a vychází k příležitosti významného výročí u společnosti EMI. Vznikalo v průběhu posledních tří
let a jeho hlavní myšlenkou je překotný běh světa kolem nás, ze kterého se osvobodí pouze
ten, kdo jde proti proudu. Album zcela mimořádně ozvláštňuje něžný zpěv Blanky Šrůmové,
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který barevně ladí s hlubokým charakteristicky ochraptělým hlasem Romana Horkého. Na rozdíl
od minulých alb, aranž
Proti proud
u využívá jen velice skromně a s citem rytmických nástrojů a díky zvuku kontrabasu se sound
skupiny
Kamelot
vrátil zpět ke svým začátkům. Jak uvádí Roman Horký „je to návrat ke kořenům“.
Roman Horký se přihlásil do projektu
Folk žije!
, který se snaží o popularizaci tohoto tradičního žánru. Cílem projektu je především upozornit na
mladou folkovou generaci, která zde vyrostla zcela mimo pozornost médií.
Vstupenky - předprodej v síti TICKETPRO.
http://www.kamelot-brno.cz/
http://folkzije.cz/
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