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Malá letní cyklotúra 2014 navazuje na cesty, které podnikl písničkář Jan Řepka v letech 2009
-2011. Tentokrát přizval do sedla kanadskou písničkářku
Leah Abramson
a naplánoval velmi pohodlnou trasu vedoucí od soutoku Vltavy a Labe do Kutné Hory a odtud
přes Sázavu, Sedlčansko a Brdy zpět do hlavního města. Hlavním cílem je jedinečný
malofestival na větrné hůrce v obci Šebáňovice, kde dojde opět po roce k jednorázovému
sjednocení dua Nestíháme.
Celá cesta je opět nanejvýš šetrná; vše, co hudebníci potřebují, si povezou na bicyklech, a to
včetně zvukové aparatury, krabice plné cédéček a spacáků.
Vstup na většinu koncertů bude dobrovolný, pročež byla před startem vyhlášena internetová
sbírka na pokrytí nákladů s turné přímo spojených. Cestu tak mohou podpořit i ti, kteří to budou
mít v červenci daleko. https://www.startovac.cz/projekty/cyklotura2014/

Leah Abramson (CAN) Leah Abramson se narodila v Kanadě, její rodinná historie je ale
z půlky spjata s Československem. Leah už ale česky nemluví. Zato umí anglicky tak, že od
roku 2012 vede lekce písňopsaní na vancouverské univerzitě.
První autorské album jí vyšlo už před sedmi lety, na nynějším turné ale představuje především
svou nejnovější desku The Late Riser (2013). Poznávacím znamením jsou tu právě nevšedně
propracované texty, libý hlas a křehkost. Písně Leah Abramson si také proto žádají poměrně
intimní prostředí a patřičně naladěné obecenstvo.
Na první české šňůře doprovází Leah původem kalifornský kytarista Patrick Metzger. Také jeho
předci pocházeji ze střední Evropy (Německo, Maďarsko). Ostatně, není bez zajímavosti, že
jeho prababička působila před válkou jako operní pěvkyně v Budapešti... {denvideo
http://www.youtube.com/watch?v=yQD1GV30sTM}
{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=5VosHB6B7ho} Jan Řepka (CZ)
Jan Řepka se na české písničkářské scéně pohybuje od konce 90. let. Během osmiletého
působení v duu Nestíháme vydal dvě alba, získal mnohá žánrová ocenění a absolvoval více
než 500 koncertů u nás i v zahraničí. Od roku 2010 vystupuje sólo nebo se zpěvačkou
Josefinou Žampovou, s níž natočil samostatné album Čistý byl svět.
Jan je autorem desítek písní a překladů (Dylan, Matter, Simon, Young). Dosud nejdelším
koncertním turné byla Česko-slovensko-polská hudební cyklotúra 2011. Cesta vedla třemi státy,
měřila více než 1 900 km a v jejím průběhu odehrál Řepka 26 koncertů.
V roce 2007 založil Jan Řepka spolu s publicistou, písničkářem a překladatelem Michalem
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Bystrovem hudební cyklus Open Mic POTRVÁ , který dnes platí za vůbec nejrespektovanější
scénu svého druhu u nás.
{denvideo
http://www.youtube.com/watch?v=UubE9dIzXMM}
{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=cPRBwzt6YX0}
12/7 Praha | U Trojského koně
13/7 Mělník | Želví doupě
14/7 Lysá nad Labem | Patro
15/7 Kutná Hora | Blues Café
16/7 Nespeky | Hotel Lauřím
19/7 Šebáňovice | Malostatek Blatiny
20/7 Nové Podlesí | Za Komínem

Aktuální informace na www.janrepka.cz nebo na Facebooku
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