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Utíká to, utíká. Ve čtvrtek 2. dubna od 19:30 proběhne v pražském Music City Clubu již druhé
semifinále XII. ročníku písničkové soutěže
Notování
. O postup do semifinále se v něm střetnou písničkář
DUŠAN je tu JAKODOMA
z Ústí nad Labem, pražská dua
Quaoar
a
Zdenek Barták & Jan Adamčík
a skupiny
Choroši
a
LoukaBand
, jejichž členové se sejdou z různých míst v Čechách.
Z různých míst v Čechách se sejde i početné folk-bluesové duo
Jakub Kořínek & Katka Misíková
, jenž kdysi bylo ve vyjmenované základní sestavě finalistou našeho čtvrtého ročníku. Dnes
hraje ve tří až pětičlenné sestavě a velice se těší na prestižní mezinárodní festival Blues Alive
Šumperk 2015. Jubilejní dvacátý ročník tohoto festivalu proběhne v listopadu a naši hosté tam
budou hrát na hlavní scéně. Jako malou ochutnávku přidáváme jednu jejich písničku:
{denvideo
https://www.youtube.com/watch?v=KTfD6wgY-8U
}
Jako přídavek k předchozí pozvánce uvádíme výsledky minulého kola. Potom co jihlavskou
skupinu Rendez-fou na poslední chvíli vyřadilo onemocnění zpěvačky, soutěžily o postup pouze
čtyři formace, o jejichž pořadí divácké hlasování rozhodlo následovně:
4. místo:
O.K.mžik
- Příbram, 29 bodů za písničky + 5 preferenčních hlasů
3. místo:
Martin Čarný
- Krajková u Sokolova, 67 bodů za písničky + 5 preferenčních hlasů
2. místo:
Anna D
- Vrkoslavice u Jablonce n./N., 71 bod za písničky + 9 preferenčních hlasů
1. místo:
Isara
- Mladá Boleslav, 106 bodů za písničky + 17 preferenčních hlasů
To jsou divácké výsledky. Bažíte-li i po reportáži z tohoto večera, můžete si ji přečíst
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zde
.
Kdo postoupí do finále, o tom rozhodne až propočet diváckého hodnocení a bodování Rady
Notování napříč všemi semifinálovými večery. Kdo postupuje do finále se tedy dozvíme až po
květnovém semifinále. Ale o tom, kdo postoupí z nejbližšího, mohou 2. dubna rozhodnout i vaše
hlasy.
Ahoj na Notování!
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