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V únoru 2003 se začal ze studia Čro v Olomouci vysílat pořad „živě...", který pak každou
druhou středu v měsíci, vyjma letních prázdnin, přitahoval do studia a k radiopřijímačům
posluchače a fanoušky folkové hudby všech jejích žánrů. Nejdříve kapely a písničkáře z
regionálních zdrojů, postupem času pak hodně dobré a zajímavé muzikanty, kteří se prosadili
na festivalech, Zahradě, Portě, Banjo Jamboree nebo Mohelnickém, prostě všude tam, kde se
něco v žánru děje. Živě vysílané koncerty byly od začátku koncipované jako moderovaný
klubový pořad – tedy s návštěvou diváků a jejich podporou účinkujícím za mikrofony ve studiu.
Díky všem kapelám a písničkářům vznikl také ojedinělý hudební archiv, ze kterého pak vznikají
další folkové pořady olomouckého studia Českého rozhlasu. Do konce roku 2011 jste si mohli
pořad „živě..." naladit jen v dosahu vysílání Čro Olomouc nebo na internetu, od ledna 2012 se
pořad vysílal jako jeden z Koncertů Studia Noc celoplošně na všech regionálních stanicích, ale
bohužel jen každý druhý měsíc. Přitažlivost koncertů obohatil souběžný živý přenos na
YouTube a třeba koncert skupiny Marien má na svém kontě už víc než 24 tisíc shlédnutí! Díky
přenosům po internetu se tak ozvali i fanoušci kapel, zejména těch bluegrassových, z druhé
strany zeměkoule, Austrálie, Nového Zélandu nebo západu Spojených států a Kanady. V
souvislosti s chystanými změnami večerního programu na všech regionálních stanicích
Českého rozhlasu se v Olomouci vrací ke koncertům 1x za měsíc a to s tím, že pořad nebude k
slyšení na vysílacích frekvencích Čro Olomouc a celoplošné síti regionálních stanic Českého
rozhlasu, ale koncert bude možný sledovat v přímém přenosu na YouTube a rýsuje se i
možnost poslechu přes internet.
11. března
KVOKÁL
Praha
8. dubna KACZI Palkovice
13. května MAROD Ostrava
10. června POCITY Brno
Výše uvedené pořady si budete moci poslechnout zde
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