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Rocková legenda Nazareth koncertovala v Havlíčkově Brodě
9.12.2011 06:33 Jaroslav Benák Rubrika: Koncerty

Kulturní dům Ostrov Havlíčkův Brod zažil ve středu 7. prosince ve své historii asi ojedinělý rockový
koncert.

Skotská skupina Nazareth přilákala fanoušky ve směs starší generace, která si připomněla své mládí,
když písničky této nestárnoucí formace se hrávali na tanečních zábavách v blízkém okolí Brodu v podání
kapel Optima nebo Harmonie.

Zleva Dan McCafferty,
Jimmy Murrison, Lee
Agnew a Pete Agnew

V roli předskokana zahrála kapela Angels of Mercy. Brodská skupina odehrála osm skladeb: Rebel Go!,
Kráva, Poutník, Romana, Stíny bláznů, Nocí sám bloudím, Všechny čerty znám a Hledám tvář.
Doufejme, že tuto kapelu hrající ve složení: Petr “Pencroft“ Jirák - bicí a zpěv , Petr “Buben“ Wichterle -
zpěv, Mirek “Uta“ Utak - kytara a zpěv, Libor Lorenc - kytara, Jaroslav Vorlíček – klávesy a Zbyněk
Mrkvička - basová kytara, uslyšíme na samostatných koncertech či CD.
Po přestavbě aparatury se objevila na podiu očekávaná skotská skupina Nazareth.

Dan McCafferty

První skladbou Silver dollar Forger jsme se vrátili do roku 1974, kdy vyšla na albu Rampant. Téměř
celý koncert byl složen z písní vzniklých v minulém století…tisíciletí.

Společné foto Nazareth a
Angels of Mercy, zdroj:
archi Angels of Mercy

Z nového alba Big Dogz, které vyšlo v dubnu letošního roku, zahráli nestárnoucí Nazareth dvě skladby:
Big Dog's Gonna Howl a Radio. Bylo sympatické od zpěváka Dana McCaffertyho, když řekl, že se mu
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v České republice líbí a album Big Dogz nahráli u české firmy Sono recording studios. Dan McCafferty si
získal sympatie publika vyslovením Havlíčkův Brod. Pravda, je to jeho rituál na koncertech. V minulosti
to použil v Polné a v Pardubicích. Tehdy bylo pro něj jednodušší říci Polná či Pardubice.
Diváci určitě byli spokojeni s vystoupením skupiny Nazareth a zanotovali si společně při starých hitech
Sunshine, Dream On, Razamanaz, Love Hurts a Broken Down Angel. Ani se nechce věřit, že
Nazareth vystupují od roku 1968. Nynější sestavu Nazareth tvoří Dan McCafferty - zpěv, Jimmy
Murrison – sólová kytara, Pete Agnew – basová kytara a Lee Agnew - bicí. Dan McCafferty a Pete
Agnew stáli u zrodu kapely.
Za hudební zážitek v Havlíčkově Brodě patří dík brněnským agenturám Bujo art a Gregory management.
Havlíčkobrodské radnici a jejímu starostovi Janu Teclovi, který měl nad koncertem záštitu. Nemůžeme
zapomenout poděkovat i sponzorům.
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