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crush crush crush

11. Prosinec 2011 - 17:48, napsal(a) fantom    Rubrika: Recenze

7.12. se v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě konal koncert kapely Nazareth. Byli jsme při
tom, ve starším článku máte k náhledu video a nyní pát slov o akci.
 
Něco málo před osmou jsme dorazili k budově zvané „Ostrov“ v Havlíčkově Brodě, kde
už bylo spousta fandů kapely Nazareth, očekávajíc jejich koncert.
 

Přišli jsme do sálu a když jsme se rozhlédli, neviděli jsme téměř nikoho mladého. Průměrný věk návštěvníků
tam, byl podle mého cca 50-55 let. Avšak bylo zde samozřejmě i pár vyjímek.
 
Účast byla opravdu hojná, uvnitř byla hlava na hlavě a úplně vydýchaný vzduch.
 
Jako předkapela se nám představila skupina Angels Of Mercy z Havlíčkova Brodu. Podle mého příjemná
záležitost, i když bylo vidět, že před tak velkým publikem nejsou zvyklí hrát. Po chvíli ale tréma opadla a oni to
rozjeli. Obecenstvo je odměnilo zaslouženými potlesky po každé skladbě i proto, že jako místní kapela měla
v řadách diváků mnoho známých a kamarádů
 
Je fakt, že nehráli moc dlouho. Kolem 20:45 už odcházeli z podia za dunivého potlesku.
 
Docela dlouhé čekání, na hlavní hvězdy večera, mě zavedlo do konverzace s pár lidmi a opravdu překvapivé
zjištění bylo, že někteří čekali před vchodem už od pěti hodin. Jen proto, aby si zajistili nějaké dobré místo u
podia.
 
Těsně po čtvrt na deset se podium rozzářilo barevnými světly, úplně vzadu vyjel obrovský transparent s logem
kapely a britská legenda s názvem Nazareth  nastoupila!
 
Zpěvák, Dan McCafferty, hned po první písni začal komunikovat s lidmi. Třeba tím, že se snažil česky vyslovit
„Ahoj v Havlíčkově Brodě!“… Konkrétně tohle bylo opravdu úžasné a musím pochválit, protože se fakt celý
koncert snažili o spojení s lidmi.
 
Dan měl skoro pořád proslovy, kterými bavil publikum. Ale i třeba „opičky“ Jimmyho Murrisona do foťáku,
nebyli vůbec k zahození.
 
Během koncertu jsme se dozvěděli i mnoho informací. Třeba to, že jsou tak dlouho v ČR díky nahrávání své
nové desky.
 
Aby celá ta show byla něčím ozvláštněna, vzal si Dan dudy. Nehrál na ně, teda alespoň ne klasicky. Nějakým
zajímavým způsobem je měl spojené s ústy, aby z toho vyšlo pár zvuků a zvláštně kvákavý projev jeho
zpěvu… Myslím, že to nikdo nechápal, podle vykulených výrazů.
 
Kapela ve skoro dvouhodinovém vystoupení zahrála řadu klasických starých, ale i nových songů. Publikum ale
přišlo hlavně na staré klasické hity a občas bylo vidět, že mnoho návštěvníků nové písně ani nezná.
 
Nejvíce chtěný hit ze strany publika byl určitě  „Dream On“. Davy pořád skandovali doufajíc, že zazní.
Samozřejmě tuto skvělou píseň nemohli vynechat. Stejně tak i „Sun Shine“ nebo „Love Hurts“….
 
 Ten zazněl až v přídavku, které si publikum vyžádalo. Dan si na něj vzal i speciální stojan na mikrofon,
ozdobený vánočními dekoracemi.
 
Ještě než se definitivně rozloučili, Jimmy hodil do publika pár trsátek, se kterými hrál a my po zaslouženém
hromovém potlesku odcházeli z akce, o které lze říci, že určitě potěšila všechny příznivce nejen Nazarethu.
 
Koncert nenadchl mega světelnými efekty a nákladnými aranžemi. Naopak. Podium osazené pouze několika
desítkami barevných PAR reflektorů příjemně evokoval právě sedmdesátá léta na pódiích rockových legend. 
Všem fanouškům právě této muziky myslím tento koncert určitě udělal radost.
 
Patříme mezi ně. 
 
Video:
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Právě v étru víc

HUDEBNÍ PLAYLIST
Rock, Metal, HC, Punk, SKA ...

Následuje: 17:00 -Soutěže.

Předchozí skladby víc

EARSHOT
letting go

get away - 03:19:50

COHEED AND CAMBRIA
welcome home - 03:10:46

ALEŠ BRICHTA
Nechte vlajky vlát - 03:07:18

HOSPITAL BUKRA
STARA PANI - 03:04:17

BLOWSIGHT
Miracle - 02:57:31
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Patek, 10 unor 2012 22:45:44 +0100, rubrika: Rozhovory

 
Před vystoupením skupiny X-Core v Havlíčkobrodském Tempo Underground Cafe jsme si
popovídali s kapelou v našem studiu ....
číst dál

7Like

MetalGate Czech Death Fest 2012 – domácí metalová v eselice op ět na scén ě víc

Patek, 10 unor 2012 12:51:31 +0100, rubrika: Hudební pozvánky

Třetí červnový víkend, tedy v pátek 15. a v sobotu 16. června 2012 , se uskuteční již
počtvrté  unikátní přehlídka českého a slovenského metalu , letní open air festival
MetalGate Czech Death Fest 2012 . Těšit se můžete na dva dny napěchované heavy
metalem až po okraj kde jinde než v příjemném a user-friendly prost ředí Autocampu
Brodský v Červeném Kostelci .
 
Stejně jako v případě minulého ročníku se festivalová dramaturgie sestává z kapel převážně
tuzemského ražení, několika zahraničních hostů a dvou headlinerů. Celkem tedy opět 30

kapel . Zachována byla též stylová r ůznorodost , což znamená, že kromě death a grindového běsnění
budou na pořadu dne i exkurze do jiných metalových subžánrů, od blacku přes folk metal a metalcore po
doom.
číst dál Like

3.3. WINO + CONNY OCHS (USA) – Hradec Králové, klub  č.p. 4 víc

Patek, 10 unor 2012 11:01:12 +0100, rubrika: Hudební pozvánky

Pozice Wina  (kytarista a duše kapel St. Vitus, The Obsessed, Shrinebuilder, The Hidden Hand,
Spirit Caravan a Place Of Skulls) v historii heavy muziky je nezpochybnitelná. Je to spojovací
článek mezi Tony Iommim a celým zástupem dnešních doom/stoner/heavy kytaristů. Wino  je pro
tenhle styl muziky stejně klíčovou osobností jako třeba Ian MacKaye pro punk/HC scénu.
číst dál

Like

Úterý 27.3.2012 – KLUB 007 STRAHOV víc

Ctvrtek, 09 unor 2012 16:49:01 +0100, rubrika: Hudební pozvánky

Chaloupeckého 1903 / Blok 7, Praha 6, www.klub007strahov.cz:  REZUREX (usa), SOUR
BITCH (cz).
 
REZUREX (usa)
www.rezurexband.com
www.myspace.com/rezurex
www.facebook.com/pages/Rezurex/314065535206
číst dál Like

TŘI SESTRY 27 LET OPEN - AIR aneb Hlavn ě, že je (po řád) večírek víc

Ctvrtek, 09 unor 2012 16:26:13 +0100, rubrika: Hudební pozvánky

18.-19.5.2012 se uskuteční opulentní hudební narozeninový večírek pod  názvem TŘI
SESTRY 27 let OPEN – AIR
 
Letošní 27 narozeniny oslaví Tři sestry již tradičně pražským koncertem na koupališti Džbán!
Termín akce tentokrát připadnul na víkend 18.-19.5.
 
V pátek přijedou pogratulovat legendární The Toy Dolls z Velké Británie. Po velmi dlouhé
době se zde též představí skupina Telex (bude se jednat o jejich jediné vystoupení v Praze) a

samozřejmě mnozí další.
číst dál Like
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