Kantoři slaví 40 let
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V předvečer jednadvacátého výročí tzv. Sametové revoluce se dožívá významného kapelního
jubilea folková skupina Kantoři. 16. listopadu t. r. to bude 40 let od založení této východočeské
kapely. Jak vzpomíná kapelník Kantorů Jan Filip: „
Vzniku kapely
předcházelo moje společné hraní s dalším zakládajícím členem Borisem Ekrtem. Hráli jsme si
pro radost na kolejích Pedagogické fakulty a po hradeckých hospůdkách. S námi tam
příležitostně muzicírovali další, stejně založení lidé, z nichž později vznikla zakládající sestava.
Původně jsme byli s ostatními zakládajícími členy okouzleni akustickou hudbou kapel Skiffle
Kontra, Rangers a Greenhorns a začali jsme hrát country. Od roku 1971 s námi začal
spolupracovat hudební skladatel Jaroslav Hübner a přinesl první aranžmá lidových písní. Ty
nás tak nadchly, že bylo jednomyslně rozhodnuto o našem dalším zaměření.
“ Když v roce 1972 ukončil Jaroslav Hübner se skupinou spolupráci, začali si Kantoři aranžovat
skladby sami, nebo ve spolupráci s dalšími autory.

Název skupiny Kantoři pochází z hlavy moderátora Petra Bartáka a to z důvodu, že všichni
zakládající členové byli novopečení učitelé. To se psal rok 1971.

Čtyřicet let kapely lze dle sestav skupiny rozdělit na čtyři období, a to: první a zakládající
sestava 1970 – 1974, druhá 1974 – 1989, třetí 1989 – 1992 a čtvrtá a poslední od roku 1992 do
dnešních dnů.

Za svých čtyřicet let vydali Kantoři čtyři gramofonové desky, sedm CD a dvě DVD, z toho to
poslední, Proč bysme veselí nebyli, vyšlo v září tohoto roku ke čtyřiceti rokům skupiny. Jedná
se o výběr patnácti písní a jedné melodie zarámovaný do krás Královéhradeckého kraje. Dále
lze Kantory nalézt na různých kompilacích, jako jsou Porty, Dostavník 31 nebo Legendy folku.

Největší ocenění, kromě stálého posluchačského zájmu, jsou tři Porty ze sedmdesátých let
(Porta 72 (Sokolov) - Mimořádné uznání poroty za objevnou dramaturgii a celkový hudební
projev, Porta 73 (Český Krumlov) - Zvláštní uznání za osobitý přístup k bohatství lidové písně a
Porta 77 (Olomouc) - Zlatá Porta za zásluhy o rozvoj československé folkové hudby). Pokud
byste chtěli přijít osobně Kantorům k tomuto jubileu poblahopřát, můžete tak učinit na některém
z koncertů. Ten hlavní oslavný se pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra
France uskuteční 12. listopadu 2010 od 19 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově.
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