Pardubická folková noc aneb šance pro kapely, jak za starých časů...
Napsal uživatel Vít Troníček
Středa, 06 Únor 2013 12:03

Opět po roce nás svrbí prsty a hlasivky, stýská se nám po prozpívaných nocích a po fajn
lidech, co s námi táhnou "folkžijáckou" káru, ať už coby muzikanti, spolupořadatelé nebo diváci..

.Tak první naší letošní akcí budiž opět Pardubická folková noc spojená s Východočeským
oblastním kolem Porty, 23. února v Pardubickém ABC klubu Na Olšinkách. Už od 11 hodin
odstartuje soutěžní přehlídka, přičemž zopakujeme loňský model drsných porotců alá Superstar
(tedy veřejné pranýřování soutěžících ihned po výkonu), což v minulém ročníku způsobilo
mimořádný ohlas.
Vřele
doporučujeme všem oblastním kolům; hlediště bylo i po celou dobu soutěže plné pozorných
diváků a dalších soutěžících, kteří s porotou souhlasili nebo i nesouhlasili. Byla to zábava i síla,
byť se soutěžící zjevně potili o fous více, než na jiných soutěžích. Základem úspěšnosti tohoto
modelu je však předpoklad, že v porotě sedí uznávaní lidé z branže, hudbu praktikující
muzikanti, kteří něčeho v životě dosáhli a zároveň žádní blbci, kteří by upřednostňovali vlastní
názory před fakty, anebo se snad bavili tím, že kritizují začátečníky, kteří pak nešťastně
odhazují nástroje a vzájemně se topí v nedalekém aquacentru... Oblastní kolo soutěže je sice
hrubé oddělování zrna od plev - v překladu: oddělování borců, kteří umí, tvoří, zkouší a hledají,
od "borců", kteří měli jednu zkoušku a jdou si na Portu poprvé zkusit veřejně zahrát... tak to
prrrrrrr! Ale dá se to dělat kultivovaně a pozitivně.
Abychom za společenství
Folk žije!
zvedli prestiž východočeského klání, oficiálně vyhlašujeme, že kromě Národního finále Porty v
Řevnicích, vítězové pardubického kola získají pozvání i na další námi pořádané akce, jako jsou
Folkové Chvojení
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a
Pernštejnská fortuna
, jakožto i další spřátelené festivaly např.
Slatiňanský vrabčák
nebo třeba na královéhradecké klubové večery Folk v Lucii. Tradiční cenou je i natáčecí den ve
studiu
MKP v Českých Budějovicích
. Možná je to i dobrý návod pro kapely, které se neúspěšně pokoušely nominovat se na scénu
některého z našich festivalů, jak na to.... A jak je na Portě známo: hranice regionu nejsou
limitem, takže šance jsou vaše, ať jste odkudkoliv.
Přihlášky je možno posílat do 15. února 2013.
Večerní minifestival začne v 19 hodin, letos jsme pozvali loňského vítěze skupinu Strunovrat
kolem ředitele slatiňanské ZUŠ Petra Šotty, který své intepretační i autorské kvality dostatečně
potvrdil opakovaným vítězstvím v minulých ročnících. Za naprostého nadšení z řad pořadatelů
přijalo pozvání trio veselých kantorek Přelet M.S., což je neskutečná ukázka toho, co všechno
lze provádět s třemi hlasy a jedním mikrofonem, když vás muzika baví. V programu dále
vystoupí i domácí pořadatelská formace Marien s novou zpěvačkou Zuzanou Mimrovou, hlavně
proto, že nemusí sami sobě jako pořadatelé platit honorář, což dost pozitivně ovlivní rozpočet
celé této srandy, takže možná zase zbude hono (pozn. zkratka slova honorář, nikoliv to, co
myslíte, s chybějícím písmenem "v" uprostřed) i na hlavního hosta. Loni to byl jubilující Wabi
Daněk, letos přijal pozvání frontmen Kamelotu - Roman Horký. Nejprve vystoupí v lehce
neobvyklé roli sólového písničkáře, posléze za doprovodu pořádajích muzikantů a následně
rozjede tradiční celonoční session v prostorách ABC klubu. Pokud si chcete zahrát s Romanem
a chytit do krve trochu toho RH faktoru, máte jedinečnou možnost :-)

Moderovat bude Míra Ošanec, účast v porotě přislíbili téměř všichni loňští aktéři: Jaroslav
Moravec - šéf kultury v Orlických horách a strůjce Duo Ťuk, Petr Novotný - basový služebník v
Žalmanově Spolu a vyhledávaný studiový režisér, Petr Michal - multižánrový mistr zvuku s
ostrými názory na "koltíkaření", Víťa Troníček - kapelník Marien, dramaturg Folk žije! a
rozhlasák s tupými názory na "kotlíkaření". Nad posledním pátým členem poroty se ještě houpe
otazníček, tak se nechte překvapit. Spát se dá ve spacácích přímo na sále, oproti loňsku jsme
zajistili, že nás nikdo nebude v 7.30 budit kvůli prezentaci hrnců, stejně tak sortiment a kvalita
občerstvení bude po minulých výtkách, jak má být. To víte, snažíme se a učíme... Tak koukejte
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dorazit, ať nám není smutno... Potkáme se, pokecáme, posoutěžíme, pohrajeme, pozpíváme,
popijeme, pospíme, posnídáme, popereme se a pocovšechno ještě chcete ... Pardubická
folková noc, ABC klub Na Olšinkách v Pardubicích, 23.2.2013, od 11 hod soutěž, od 19 hodin
program: Strunovrat, Přelet M.S., Marien a Roman Horký
Více na
www.prvniletnifestival.cz
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