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Skvělí muzikanti a neméně zdatní textaři a milovníci češtiny opět po roce zavítají do Turnova,
a to v rámci 17. živé textové dílny, jejímž patronem a tahounem je „dinosaurus“ české folkové
hudby Slávek Janoušek. Vedle tohoto dnes již legendárního písničkáře si můžete poslechnout i
současné či budoucí hvězdy folkového hudebního nebe, a to na v pořadí již „VI. Besídce
Textové dílny“, která proběhne v pátek 5.10.2012 od 19,00 hodin v Městském divadle v
Turnově.

Můžete se opět těšit na písně, jež vznikly v souvislosti s textařským internetovým fórem, nebo
přímo na některé živé „textovce“, v samostatných blocích se Vám také představí někteří
členové Textové dílny:
Jako první brněnská folk n´rollová skupina Nevermore & Kosmonaut - skupina kolem
písničkáře Michala Šimíčka, který vystupuje pod svým internetovým nickem Kosmonaut. Kapelu
tvoří basista Štěpán Axl Axman, perkusista a multiinstrumentalista Aleš Vosáhlo a kytarista
Pavel Karas. Po svém debutovém demu “V kruzích” chystají Nevermore & Kosmonaut v
letošním roce nové CD.
Písničkářka Lucie Redlová vydala v roce 2009 CD První poslední, které naštěstí nebylo
poslední a na které Lucie úspěšně navázala v loňském roce druhým CD
Křižovatka
, jehož producentem je americký muzikant Tim Eriksen. V Turnově vystoupí Lucie solově bez
své skupiny Garde.
Dalším účinkujícím bude skupina Tamaral, hrající akustický jazz-folk. Skupina Tamaral vznikla
v r.2007 jako projekt dvojice Petr Sedláček a Inka Tognerová. V této podobě také v Turnově
vystoupí.
Muzikant s bohatou “bigbítovou” a rockovou minulostí Láďa Zítka se Vám představí jako
folk-bluesový písničkář. Od roku 2007 aktivně působí v Textové dílně Slávka Janouška a v

1/2

Besídka Textové dílny Slávka Janouška již po šesté v Turnově
Napsal uživatel Martin Holan
Úterý, 25 Září 2012 21:29

asociaci hráčů na foukací harmoniku.
Arnošt Frauenberg & KPN. Písničkář a bavič Arnošt Frauenberg se představí poprvé v
Turnově se svou kapelou Kanci paní nadlesní, pro tento případ nazvanou zkráceně KPN.
Vynikající textař, známý svými absolutními rýmy a v poslední době také vystoupeními v pořadu
Na Stojáka. S kapelou KPN zahraje Arnošt především písně z připravovaného nového CD.
A samozřejmě nebude chybět „náčelník“ a patron textové dílny Slávek Janoušek, který
Besídku zakončí společnými písněmi, v nichž se objeví další členové této, v dnešní době až
smutně vzácné, party. Budou jimi například Marek „Voyda“ Vojtěch, Ivo Cicvárek, Lada
Šimíčková, Jarda Síbrt, a plno dalších. Téměř 3 hodinovým večerem Vás budou slovem
provázet Kuba Horák a Michal „Kosmonaut“ Šimíček.
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