FOLKOVÁ LÍPA – 10. 11. 2018
Místo konání – Lípa u Havlíčkova Brodu https://mapy.cz/s/39le2
(v sále místní sokolovny – vedle fotbalového hřiště)
PROGRAM

Rendez-fou (14:00)
Rendez-fou = volné sdružení hudebních radikálů
pocházející z Jihlavska, které se schází od dubna 2013.
Dle hudebního dramaturga rádia Proglas Milana
Tesaře se jedná o „kapelu, která dokáže nabídnout až
neuvěřitelně plnou a barevnou hudbu na pomezí
folku, swingu a šansonu. Navíc skvělou i po
skladatelské i textařské stránce.“
Rendez-fou (čti randefu) = je francouzský výraz hojně
užívaný v Bretani a dá se přeložit jako setkání bláznů.
Obsazení: Jan Fous - kytara, Jana Gregárková – zpěv, flétna, chrastítka, David Vacula – cajón,
utar, štěrchadla
Info o kapele - http://bandzone.cz/rendezfou
Klip Madam - https://www.youtube.com/watch?v=LxlzlsmNqak

Luboš Pospíšil a Mrakoplaš Light Orchestra (15:00)
Luboš Pospíšil je český zpěvák populární hudby. V 70. letech
20. století člen souboru C & K Vocal, pak odešel na sólovou
dráhu. Prvním sólovým počinem byl v roce 1981 singl Kráska v
nesnázích. Vydaná alba - Tenhle vítr jsem měl rád, Příznaky
Lásky, VÍCE.
Mrakoplaš je skupina pohybující se na pomezí žánrů blues,
boogie a folku. Název skupiny byl inspirován postavou
čaroděje Mrakoplaše z knížek Terryho Pratcheta „Úžasná
Zeměplocha“. Mrakoplaš vznikl v roce 1995.
Obsazení: Pavel Lipták - zpěv, kytara, Martin Kalenda - zpěv,
kytara, Petr Vrabec - zpěv, harmonika; Pavel Douša - bicí, Petr
Maršík - basová kytara.
Mrakoplaš Light Orchestra doprovodí Luboše Pospíšila: „….. společné vystupování nás hodně
baví a každý koncert obohacujeme o další písničky. Tentokrát zahrajeme v Lípě u Havlíčkova
Brodu na krásném festiválku Folková Lípa! Bude to velký recitál, kde opět doprovodíme
Luboše v jeho písních a dojde jistě i na Mrakoplaší okénko... Je to vždycky velká paráda a pro
nás čest, tak se těšíme... Vaši MLO“
Info o kapele - http://www.mrakoplas.cz; https://lubospospisil.cz;
Klip Moje malá sestra - https://www.youtube.com/watch?v=MEJh3trMUDU
Klip Návod k použití - https://www.youtube.com/watch?v=oqsho4amg_Y

Lístek (16:00)
Lístek hraje vlastní folkové a trampské písničky
ozdobené charakteristickým zvukem Panovy
flétny. Skupina vznikla v roce 1990 a od roku 2001
funguje v nezměněném složení. To je docela
dlouhá doba a na některých členech kapely už to
začíná být poznat. Skupina vydala tři alba, je
čtyřnásobným držitelem Porty a vítězem soutěže
festivalu Zahrada.
Obsazení: Zbyněk Zatloukal - zpěv, 12strunná kytara; Jiří Alva Matěk - zpěv, 5strunné banjo,
kytara; Sylva Čekalová - zpěv, Panova flétna, dřevěné příčné flétny; Radek Polívka –
kontrabas.
Info o kapele - http://www.kapela-listek.cz
Klip Brána - https://www.youtube.com/watch?v=X0oQvEq1Xk0
Klip Nádražák - https://www.youtube.com/watch?v=5OXRQ4eEdQI

Tony Linhart a Helena Maršálková (17:00)
Tony Linhart a Helena Maršálková patří mezi zakladatele
countryové, trampské a folkové hudební skupiny Pacifik,

která vznikla v roce 1971. Od té doby Pacifik patří ke
stálicím naší folkové a country scény. Kapelník Tony
Linhart patří bezesporu mezi nejvýraznější české autory a
osobnosti tohoto žánru.
V Lípě vystoupí duo - Tony Linhart a Helena Maršálková.

Info o kapele - http://www.skupinapacifik.cz
Klip Mississippi blues - https://www.youtube.com/watch?v=ajoH3QarGCc
Klip Velrybářská výprava - https://www.youtube.com/watch?v=Y0nq0kRwqNA

Jindra Kejak (18:00)
Český písničkář Jindra Kejak pochází z Droužkovic u
Chomutova. Po různých soutěžích a malých scénách se
pohybuje od roku 1996. Roku 1999 získal Portu.
Zpívá krásné, romantické a sdělné písně o lásce.
Album "V kravatách" je dodnes žádaným artiklem všude,
kde Jindra Kejak vystoupí (právě koncerty jsou nejsilnější
zbraní charismatického obra - 185 cm, 135 kg).
Více info - https://pisnicky-akordy.cz/jindra-kejak
Klipy - https://www.youtube.com/watch?v=dVvl2Zdm5rU

DAREBAND (19:00)
Vznik Darebandu se datuje do roku 2005. Má-li se
charakterizovat tvorba Darebandu, nelze říci, že se
jedná o folklór ani folk, spíše jde o písničky
inspirované tradicí valašských hudců a muzik a
tradičních písniček. Jednoduché zpěvné melodie jsou
opatřeny texty veskrze popisujícími někdy těžký,
někdy veselý život Valachů.
…jsme kapela, která hraje výhradně vlastní tvorbu
našeho harmonikáře Jury "Dareby" Václavíka….
V současné době vystupuje kapela Dareband v této sestavě:
Jiří „Dareba“ Václavík (akordeon, zpěv); Martin Mrlina (akustická kytara, zpěv);
Daniel Káčer (kontrabas, basička, koncové píšťaly, zpěv); Katka Mrlinová (grumle, valcha,
buben, kazoo, zpěv); Michal Burda (housle, mandolína, zpěv)
Info o kapele - http://www.dareband.cz
Klip Ogaři pálijá - https://www.youtube.com/watch?v=pigTEHtkqgQ
Klip Na zdraví Valaši - https://www.youtube.com/watch?v=9E6Onqi8Apk

ISARA (20:00)
ISARA je hudební skupina, věnující se
hudbě britských ostrovů – tedy Anglie,
Skotska a Irska. V jejím repertoáru
najdete převážně balady a vůbec „písně
s příběhem“, ke kterým ISARA přistupuje
s úctou a respektem k původním textům
a tradičním aranžím. Výsledný mix by se
dal nejspíš pojmenovat celt-folk-rock.
Rock zastupují bicí, baskytara a el.
kytara, folk potom akustické kytary a
vícehlasé vokály a tradici irské flétny a
píšťaly, akordeon nebo mandola. Výsledek, který neurazí příznivce žádného ze zmíněných
žánrů.
Současnou sestavu Isary tvoří:
Kristýna Tejnická – zpěv; Filip Šelemberk – irské píšťaly, irská flétna, kytara, zpěv;
David „Šelíz“ Šelemberk – kytara, mandola, zpěv; Filip Machač – el. kytara, mandola, zpěv;
Marek Procházka – baskytara; Honza Pavlíček – akordeon, bicí
Info o kapele - http://www.isara.cz
Klip Vdova - https://www.youtube.com/watch?v=McOhm1TXpu0
Keltská hudební přítomnost a budoucnost https://www.youtube.com/watch?v=v7ZIdfI4w-0

Honza Jícha s kapelou (21:00)
Honza Jícha působí jako nekvalifikovaný češtinář
a španělštinář na gymnáziu a kromě toho se snaží
uživit různorodými dalšími činnostmi, pro které
rovněž nemá kvalifikaci. Je autorem desítky knih,
překládá z různých jazyků, průvodcuje, zemědělí,
vydává časopis Zrnění, kreslí, fotí, vaří a zpívá.
Písničkář žije v podbrdské vesnici Všeradice, se
svou první ženou má dětí jako smetí, peněz jen o
málo méně než šlupek, koně, osla, kocoura a myši.
Více informací - http://bandzone.cz/honzajicha
Klip Youtuber - https://youtu.be/kTJFatxVhg0
Klip Řeka - https://www.youtube.com/watch?v=p5GUMAEnPQA
Klip Zákon smůly - https://www.youtube.com/watch?v=TrZ8OXx-Ls

Choroši (22:00)
Akustická tramp-folková skupina Choroši pochází ze
středních Čech. Její počátky sahají do prosince roku
2012, kdy byla virtuálně založena dvěma trampypraktiky a jedním trampem-teoretikem. Skupina je
charakteristická syrovým trojhlasem doprovázeným
dvěma kytarami a baskytarou. Choroši zastávají
názor, že i ve třech lidech se dá udělat spousta
muziky. Hrdě se hlásí k folkové a trampské hudbě a
snaží se obohacovat ji písněmi z vlastní autorské
dílny. Posluchačům v nich vyprávějí příběhy, které napsal sám život, popřípadě mu při psaní
trochu pomohla bujná choroší fantazie.
Od svého vzniku Choroši hrají a zpívají v nezměněném složení:
Aleš Rogalewicz – zpěv, kytara; Petr Ovsenák – zpěv, kytara;
Tomáš Doug Machalík – zpěv, rezobas, basová kytara
Info o kapele - http://bandzone.cz/chorosi?at=info
Klip Výhybkář - https://www.youtube.com/watch?v=pi-Al6SLwPo

Tak na viděnou v Lípě…..
Změna programu vyhrazena 
Zdroj informací - http://bandzone.cz, http://www.isara.cz, http://www.dareband.cz, https://pisnicky-akordy.cz/jindra-kejak,
http://www.skupinapacifik.cz, http://www.kapela-listek.cz; http://www.kapela-listek.cz; http://www.mrakoplas.cz

