Jindřichův Hradec
Hradečáci uslyší nové písně jako první
3. září 2010

Kapela X-tet z Hradce pořádá 11. září druhý ročník folkového festivalu. Největší hvězdou večera bude
skupina Mošny.
Zpívání nad Nežárkou získalo v anketě Sedmičky o Kulturní událost roku 2009 druhý nejvyšší počet hlasů.
Přestože šlo o první ročník festivalu. Letos slibuje pořádající skupina X-tet ještě lepší obsazení. Kromě známých
kapel jako Sekvoj a Mošny představí písničky z nové desky duo Náhlá změna. Akce startuje 11. září na dvoře
základní umělecké školy v Hradci.
Skupina Náhlá změna, ve které se sešli zakládající člen kapely Nezmaři Luboš Hrdlička a hudebník Petr Sejk
právě dokončuje cédéčko se čtyřmi písničkami. „Na basu nás na desce doprovodil Petr Novotný z kapely Žalman
a spol.,“ vysvětluje Hrdlička. Hudebníci přijali pozvání do Hradce bez váhání. „Znám X-tet z letošní Porty
v Soběslavi. Samozřejmě se potkáváme i na různých festivalech a já je sleduji, protože dělají velice zajímavou
a netradiční tvorbu. I proto jsme si řekli, že když festival pořádají oni, rádi přijedeme,“ dodává Hrdlička.
Zahrají to nejlepší
Největším lákadlem Zpívání nad Nežárkou je ale jednoznačně brněnská skupina Mošny. Milovníci folku budou mít
možnost slyšet letos už druhý koncert této kapely v Hradci. Hudebníci zahrají na závěr festivalu písničky
z posledního cédéčka s názvem „Kdyby zítra…“.
Podle lidí, kteří se kolem folku pohybují, je prý tahle deska to nejlepší, co zatím kapela předvedla.
„Kritici velmi kladně hodnotí práci textařů Ivo Cicvárka, Jiřího Moravského Brabce a Petra Sedláčka. Výborná je
i práce interpretů s hlasem,“ dodává vedoucí X-tetu Štěpán Štrupl.
Lidové písně ve folkové úpravě jsou specialitou skupiny Domino z Olomouce, která vystoupí ve čtyři odpoledne.
Stráníci si s sebou nepřivezou jen Mirka Ošance, ale jako překvapení s nimi mimořádně vystoupí další ze
zakladatelů Nezmarů Jaroslav Matěj Matějů.
I tento rok se festival koná v prostorách Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Začíná
v sobotu 11. září od tří hodin odpoledne a poslední tóny zazní v deset večer.
Koncerty odehrají folkaři venku na dvoře školy. Pokud bude pršet, přesunou pořadatelé festival do budovy 2.
základní školy.
Folkové Zpívání nad Nežárkou 2010
Sobota 11. zář od 15 do 22 hodin ve dvoře Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci
15.00 - 15.45 X-tet Jindřichův Hradec
16.00 - 16.45 Domino Olomouc
17.00 - 17.45 Náhlá změna Velešín, Pelhřimov
18.45 - 19.30 Sekvoj Praha
19.45 - 20.30 Stránící, Mirek Ošanec a Jaroslav Matěj Matějů Osek u Duchcova

20.45 - 21.30 Mošny Brno
Bližší informace na www.x-tet.wz.cz
Josef Böhm

