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Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR?
BA je občanské sdružení založené v roce 1995, 
celou organizaci řídí zvolené předsednictvo, sou-
častným předsedou je Petr Brandejs.

Co je cílem BA?
Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo v ČR co 
nejlépe; aby se rozvíjel, byl v kontaktu se zahra-
ničím a co nejvíce se rozšířil. BA se také snaží 
zajistit co největší informovanost svých členů.

Jaká je činnost BA?
» BA vydává Bluegrassové listy
» BA spolupořádá nejstarší evropský bluegras-

sový festival v Evropě, Banjo Jamboree
» BA používá databázi členů k zaslání pozvá-

nek na nejrůznější bluegrassové akce
» BA pořádá výběrová kola na festival Banjo 

Jamboree
» BA vítá další náměty svých členů
» Internetové stránky BA jsou na adrese

http://bacr.czechweb.cz.
» BA vítá další náměty svých členů.

Členství v BA
» Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo 

se stane členem do 30.6., zaplatí plný roční pří-
spěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč. 

» Pro kapely je možno využít institut kolek-
tivního členství za 500 Kč, každý z kapely 
obdrží průkazku a bude dostávat vlastní 
výtisk BL (všechny výtisky budou zasílány na 
adresu kapelníka) a samozřejmě bude mít 
i všechny další výhody vyplývající z členství. 

» Dalším typem členství je pořadatelské 
členství za 500 Kč, pořadatel dává členům 
BA slevu na vstupném (min 10%, alespoň 
20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede 
BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu 
inzerci svých akcí v BL (1 stránka v BL/rok/na 

akci), na webu BAČR v dalších tiskovinách 
vydávaných BAČR. 

» Pro sponzory BA je určen institut doživotní-
ho členství za 5.000 Kč. 

Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA, který 
rovněž dojedná individuálně podrobnosti týkající 
se kolektivního, pořadatelského a sponzorského 
členství. Za člena je rovněž možno přihlásit se na 
některých akcích.

Výhody členství
» slevy ve vybraných obchodech s hudebninami 
» zdarma Bluegrassové listy nejméně 4x ročně 
» zařazení do databáze členů – v případě zájmu 

možno e-mailem zasílat pozvánky na akce 
» možnost zapůjčení aparatury 
» sleva na vstupném na Banjo Jamboree a ně-

které další festivaly a akce

Zájemci o individuální členství mohou zasílat peníze 
složenkou na adresu BAČR, Žižkovo náměstí 
č. 4, 506 01 Jičín nebo převodem na účet: 
108596029/0300. Zájemce o ostatní typy členství 
prosíme o kontaktování Petru Seifertovou, mobil: 
732 730 339 a 734 481 742, e-mail:  seifertova.peta
@email.cz, která s nimi domluví podrobnosti.

Můžete si z internetových stránek BA stáhnout 
formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro 
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku může-
te vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.

Případné informace na tel. číslech členů výboru:

Petra Seifertová (sekretářka BA)
mobil: 732 730 339 a 734 481 742
e-mail: seifertova.peta@email.cz

Petr Brandejs (předseda)
mobil: 777 122 569, e-mail: brandejs@seznam.cz.

Petr Gärtner
(šéfredaktor BL)
mobil: 737 971 477, e-mail: petrgartner@tiscali.cz

Bluegrassová asociace
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Setkání s Billem Monroem
Jens Krüger

Žádná bluegrassová pohádka není lepší než 
tahle. V ranných osmdesátých letech se Jens 
potkal, hrál a učil se od otce bluegrassu. Byla 
to zkušenost, díky které se vydal na cestu, po 
které jde dodnes. Jens vzpomíná:

V květnu 1982 jsem dorazil do Ameriky se 
svou budoucí ženou Kristou, koupili jsme na 
Long Islandu auto a jeli jsme na festival Bean 
Blossom v Indianě. Byl to Monroeův festival 
a v té době jeden z největší festivalů v zemi. 
Trval deset dní a byla tam spousta kapel a tisíce 
návštěvníků.

Když jsme dojeli na místo, měl jsem u na-
šeho vozu Plymouth Duster stažené okénko 
a slyšel jsem z pódia hudbu, byl jsem poprvé na 
bluegrassovém festivalu. Bylo mi v té tobě de-
vatenáct let. Krista viděla Billa Monroea a ptala 
se mě, jestli jsem ho už také potkal. Trávil jsem 
hodně času jamováním na parkovišti a dosud 
se mi to nepodařilo. Řekla mi: „Musíš ho vidět, 
je úžasný.“ 

Druhý den jsem se na něj šel podívat a byl 
naprosto okouzlující. Vždycky hrál vynikající 
muziku, ale bylo na něm ještě něco, co mě do-
stalo. Měl jsem pár jeho alb, ale nikdy jsem ne-
byl tak fascinován, jako když jsem toho muže 
viděl na podiu. Bylo tam něco s ním, charisma, 
osobnost.

Po vystoupení jsem šel do zákulisí, protože 
jsem měl neodbytnou potřebu ho potkat. Když 
sestupoval z malého zastřešeného dřevěného 
podia, přišel jsem k němu a řekl: „Chtěl bych 
vám poděkovat za vaši hudbu“. Potřásl mi 
rukou, podíval se mi do očí a povídá: „Dob-
ře, zítra se mnou budeš hrát.“ „Cože?“, já 

na to. „Jo, buď tady zítra, až budeme hrát“, 
povídá, pak se otočil a odešel. Moje angličtina 
nebyla v té době moc dobrá, zůstal jsem tam 
stát a myslel si, že jsem mu dobře nerozuměl. 
Šel jsem za Kristou, řekl jí, že jsem potkal Billa 
Monroea a že mě pozval zítra si zahrát a ona 
na to: „Vždyť tě ale nikdy neslyšel hrát.“ Ne-
měl jsem sebou své banjo nebo cokoliv jiného 
a všechno, co jsem udělal, bylo, že jsem mu 
poděkoval.

Následujícího rána jsem vstal a oblékl si to 
nejlepší, co jsem měl, vzal banjo a odkráčel za 
pódium, kde jsem se poflakoval. Monroe přijel 
ve svém modrém cadillacu, který mu dal Jimmy 
Martin, vystoupil, všiml si mě a povídá: „Pojď 
sem na skok, chlapče“. Šel jsem k němu a on 
povídá: „Počkej tady, dokud tě nezavolám na-
horu.“ Stál jsem tam a nevěděl, co se bude dít, 
ale vytáhl jsem banjo a naladil. Nevěděl jsem, 
jestli s ním budu hrát nebo ne a on během 
vystoupení zničehonic povídá: „Máme zde 
jednoho banjistu, prosím přivítejte ho“. Vylezl 
jsem na podium, kde se mě zeptal na jméno, 
představil mě a povídá: „Dobře, tak co nám za-
hraješ?“ Já na to: „Co takhle TRAIN 45?“ A on 
povídá. „Skvělé, OK, jdeme na to!“

Stál jsem hned vedle Kenny Bakera a popr-
vé ve svém životě jsem hrál s profesionální blu-
egrassovou kapelou. V Evropě jsem měl kapelu 
Rocky Road, měli jsme nahrávací smlouvu, hrál 
jsem bluegrass a ten byl součástí mého života. 
Ale tohle byla úplně jiná zkušenost. Začal jsem 
hrát TRAIN 45 a cítil jsem se jako v milostném 
objetí, timing šlapal a zvuk byl tak vynikající. 
Měl jsem pocit, že bych mohl letět kamkoliv 
a hrát cokoliv. Cítil jsem se absolutně úžasně 
a publikum bylo velkorysé a odměnilo mě po-
tleskem ve stoje. Bylo to opravdu rychle a byl 
jsem taky nervózní, ale když jsme dohráli, Bill 
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Monroe povídá: „Zahraj nám ještě jednu,“ a já 
jsem zahrál ORANGE BLOSSOM SPECIAL. 

Po vystoupení přišel ke mně a zeptal se: 
„Co máš v plánu, chlapče?“ Odpověděl jsem, 
že chci jet do Kalifornie. Už si nevzpomínám 
proč, jen mi utkvělo v hlavě, že jsme chtěli do 
Kalifornie. Na to povídá: „Dobře, já mám teď 
jiný festival dole v Kentucky, pojedeš taky?“ 
Odpověděl jsem, že chci jet do Kalifornie, ale 
pak jsem po rozhovoru s nějakými lidmi z Ken-
tucky řekl Kristě: „Nakonec, proč bychom tam 
nejeli?“

Nemyslel jsem, že bude ještě někdy chtít, 
abych s ním zase vystoupil. Jeli jsme ale tam 
a já jsem jamoval na parkovišti, když někdo 
přiběhl a ptá se, jestli jsem ten kluk ze Švýcar-
ska. Řekl jsem, že ano a on na to: „Bill Monroe 
tě volá na pódium!“ Tak jsem přeběhl k podiu 
a Monroe mě pozval nahoru, abych zahrál dvě 
věci. Byla to tak skvělá zkušenost. Nakonec mi 
řekl: „Jestli někdy přijedeš do Nashvillu, zavolej 
mi.“

Později na dálnici nám začal zlobit vůz. 
Rozbila se převodovka, všechno se začalo sypat 
a my skončili v kempu u Oprylandu. Protože 
mi řekl, abych mu zavolal, až budu v Nashvillu, 
udělal jsem to a říkal si, že bude asi na cestách. 
On to ale vzal: „Ahoj, tady Bill Monroe.“ Řekl 
jsem mu, že jsme ve městě a on nato, že večer 
bude ve Station Inn a že bych se měl stavit. Byl 
tam tenkrát taky Jerry Douglas a Norman a Nan-
cy Blakeovi. Vešel jsem s banjem dovnitř a řekl, 
že mě pozval Bill Monroe. Poslali mě do zákulisí 
a on tam byl. Užíval jsem si to, vystoupil s něko-
lika skladbami a on byl ten nejbáječnější chlapík. 

Po vystoupení se mě zeptal, kde bydlíme, 
odpověděl jsem, že v campu a on na to, ať se 
zastavíme u něj doma. Příští ráno jsme odjeli na 
jeho farmu, byl venku a pracoval, v overalu kr-

mil kuřata. Byl to opravdový venkov, nádherné 
místo. Vystoupili jsme z auta a on nás pozval na 
snídani. Byli jsme tam, na Monroeově farmě, vy-
cházelo slunce a my jsme snídali. Jeho dům měl 
zkušebnu ve druhém patře, koupelnu v prvním 
a řekl nám, že tam můžeme zůstat, jak dlouho 
chceme. Po večerech jsme sedávali v kuchyni, 
hráli, mlsali zmrzlinu a bylo nám báječně.

Mluvili jsme hodně o muzice, o přístupu 
k ní a tehdy jsem si uvědomil, že jsem nikdy 
předtím nepotkal někoho takového, člověka, 
který by takhle mluvil o hudbě. Znal jsem jen 
lidi, kteří mluvili o jednotlivostech, ale nikdy 
jsem nepotkal nikoho, kdo by říkal, že máš 
poslouchat sám sebe, co máš rád a své sny. 
Řekl: „Víš o banju dost, abys zahrál cokoliv. 
Naposlouchal jsi toho dost okolo, teď bys měl 
poslouchat své nitro.“

Zeptal se mě, co bych chtěl v životě dělat 
a já řekl, že bych chtěl být bluegrassovým 
muzikantem. A on odpověděl: „To nemůžeš, 
nejsi z Kentucky a už jsem to udělal já.“ Řekl 
mi, abych vymyslel svou vlastní hudbu. Tehdy 
jsem porozuměl, proč má Bill Monroe takové 
charisma. Nebyl jen muzikant, byl to stvořitel 
a vizionář. A díky té vizi tam bylo něco navíc. To 
byla ta nejlepší hudební lekce, kterou jsem kdy 
dostal. Techniku se naučit můžete, ale o tom, 
co jsou tvůrčí schopnosti, sotva něco zjistíte, 
pokud je sami nemáte.

Z BU 9/2011 přeložil Pavel Brandejs
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Lilka Pavlak – rozhovor

Profil Lilky Pavlak jste si mohli přečíst v mi-
nulém čísle BL. Byl jsem proto rád, že krátce po 
svém příletu z USA a navzdory svým zdravotním 
problémům (způsobených zejména cestováním) 
souhlasila s rozhovorem.

Tak, Lilko, nemůžu začít jinak než gratulací 
k udělení Distinguished Achievement Award, od 
Mezinárodní bluegrassové asociace IBMA. Pře-
kládám název ceny správně jako Cena za mimo-
řádný přínos? 

Je to jedna z nejvyšších prestižních cen, jež 
se uděluje každoročně těm významným osob-
nostem, které se osvědčily ve svém oboru jako 
mimořádní průkopníci a jejich schopnosti a úsi-
lí ovlivnily a obohatily vývoj tohoto hudebního 
stylu a dosáhly jeho uznání v celém hudebním 
světě.

Díky. Jak ses tedy cítila na nashvillském pó-
diu ve společnosti další ohodnocených jako jsou 
u nás známé legendy Roland White nebo Geoff 
Stelling? 

Vzalo mi to řeč hned, jak jsem se to dově-
děla a klepala jsem se snad už v letadle. Nebýt 
toho, že přede mnou tu cenu přebíral legendární 
Roland White, jeden z mých idolů – který strávil 
na podiích jistě 50 let a pomalu nebyl schopný 
mluvit, jak se mu klepal hlas a zakoktával se, tak 
nevím… Řekla jsem si, když on může být tak ner-
vozní, tak já to taky musím přežít. A to mi dodalo 
sílu. Těžko bych ty schody vůbec byla schopna vy-
šlápnout, kdybych nezažila jeho napřed…

Jen mne mrzí, je jsem neviděla tu celou pre-
sentaci, neb jsem seděla v prostředku a ty obří 
obrazovky byly po stranách sálu. A také jsem 
měla takovou trému, že jsem nebyla schopná 
ani nic vnímat.

Když mi pak lidé gratulovali – mimo jiné také 
Steve Martin, který seděl za mnou, a spousta ka-
marádů, jako třeba Eddie Adcock atd., tak mi 
říkali, že u toho, jak to Jakub četl, ronili slzy. Ani 
jsem tomu věřit nechtěla. Lidé v sále prý všichni 
stáli, když jsem šla na jeviště… Škoda, že jsem 
to neviděla. Pavel z Monogramu něco snad bral 
na kameru, třeba to ještě uvidím…

Jak se Ti v Nashvillu na World of Bluegrass 
líbilo? Já tam nikdy nebyl, ale z mnoha vyprávění 
a drobných stížností mám pocit, že se to trochu 
horší. Je to jenom věčná nostalgie „dřív (v Lou-
isvillu a Owensboru) bývalo všechno lepší“, nebo 
na tom něco je?

Owensboro bývalo super, ale festival byl 
venku a zažila jsem tam velké lijáky i mráz.

Osobně se mi nejvíc líbilo v Lousvillu. Tam 
jsme byli všichni v jednom hotelu a bylo to jako 
jedna velká rodina. V Nashvillu je to příliš velké, 
je tam děsně draho, proto hodně lidí bydlí jinde 
a tak spoustu z těch, s kterými byste si rádi po-
povídali, vidíte jenom z rychlíku, nebo vůbec. Prý 
to ale letos bylo o hodně lepší než vloni. Nemo-
hu posoudit, minulý rok jsem vynechala.

Vraťme se teď zpět do Tvé dávné minulosti, 
jak jsme ji popsali v minulých BG Listech. Jak jsi 
snášela zcela náhlé odloučení od rodiny, když jsi 
se v Jugoslávii rozhodla v srpnu 1968 pro emi-
graci? 

Romantika vábila… První myšlenka byla: ob-
jedeš si svět, navštívíš místa, o kterých jsi snila 
a až Rusové vypadnou, vrátíš se domů. Koho by 
tehdy napadlo, že tam zůstanou tak dlouho. 

No, ale pak ta realita už byla tvrdá. Kromě 
ruštiny a svýho rodnýho brněnskýho hantecu 

Lilka Pavlak – rozhovor
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jsem žádnou cizí řeč neovládala. Rusky jsem se 
domlouvala v práci se svým prvním šéfem, který 
utekl z východního Německa, ten první měsíc, 
než jsem se dorozuměla německy. Stýskalo se mi 
nejen po rodině, ale taky děsně po kamarádech 
z trampu. Na čundr jsem jezdila každý víkend 
sama do neznáma a bylo mi hodně smutno. Po 
čase začali kamarádi přibývat, hlavně do Ne-
mecka, to pak bylo trochu veselejší, ale většinou 
zanedlouho pokračovali dál za moře. Z jejich do-
pisů moc radosti nevyzařovalo, asi to tam bylo 
ještě tvrdší než tady. Já měla poměrně dobře 
placené zaměstnání a tak jsem si řekla, že se 
tam za své peníze pojedu podívat a pak se te-
prve rozhodnu co dál. Pak jsem to praktikovala 
tak, že jsem 2-3 roky dělala, dala výpověď a jela 
na cesty. Když mi došly peníze, tak hupky dupky 
zpět do Švýcarska a najít si rychle nové, ještě líp 
placené zaměstnání. Dřív to to nebyl žádný pro-
blém. Bohužel, časy se mění…

Předpokládám, že takhle jsi to praktikovala, 
dokud ses nevdala a neměla své dva syny, nebo 
i pak?

Pochopitelně, když jsem se vdala a měla jsem 
děti, můj život se úplně změnil. Stala se ze mne 
žena v domácnosti, neb v té době tady vdané 
ženy nepracovaly. Manžel mi to ani nedovolil, co 
by tomu řekli lidi, kdyby neuživil rodinu. Byla jsem 
štastná, že mám malé děti, barák, zahradu a mu-
zika musela na pár let stranou. Jezdili jsme každý 
víkend do přírody, na vodu, na lyže atd., do té 
doby, než David začal chodit do školky, která tady 
byla povinná i v sobotu. Pak už si děcka tatínka 
moc neužili, protože jezdil za svými extremními 
sporty nadále sám a já s dětmi byla doma.

Když jsme hráli s Poutníky na koncertě ve 
Švýcarsku, který’s organizovala, přišli mi tam-
nější čeští emigranti takoví „necelí“, jako by 
jim něco z domoviny chybělo. Jak to připadalo 
Tobě?

Všichni jsme nějakým stylem vytržení z ko-
řenů. Kdo to nezažil, nepochopí a emigrace se 
na každém podepsala jinak. Nekteří zůstavají 
zatrpklí a zatvrdili se, že do Čech už nikdy ne-
vkročí, vetšina tam ale vesele jezdí. A také jsem 
tehdy poměrně často slyšela názory, na co platit 
frankama za skupinu, kterou mužeme za koru-
ny videt v Česku… Tak jsem koncerty čistě pro 
české publikum tady ve Švýcarsku přestala dělat.

Patříš mezi nejcestovalejší lidi, které znám. 
Můžeš mi potvrdit nebo vyvrátit mou zkušenost, 
že něco jako „národní povaha“ existuje a že ně-
které národy jsou milejší, lakomější, otevřenější 
atp. než jiné? 

No to určitě ano. Sice tady ve Švýcarsku by-
dlím většinu života, ale úplně doma jsem se zde 
necítila nikdy. Nikdy jsem to neměla lehké. Ani 
v práci ne. Když ti řeknu, že ženy neměly do roku 
1971 ani volební právo, tak mi to snad ani věřit 
nebudeš. A já měla chlapské povolaní – elektro-
technička. Nedá se vlastně o Švýcarské mentalitě 
jako takové mluvit. Je to tady spíš jak v Babyloně. 
Máme tady čtyři oficiální řeči, němčinu, italštinu, 
francouzštinu a retoromanštinu. Od nepokojů 
v bývalé Jugoslávii vytlačila srbochorvatština ital-
štinu až na čtvrté místo. Vlastně každý čtvrtý je 
cizinec, nás, co už máme občanství, do toho ne-
počítají, tak bych si myslela, že je těch rodilých 
Švýcarů víc než 60 procent nebude. 

To už se spíš cítím doma v Americe. Tam 
bych asi ale bydlet nechtěla už kvůli těm šíleným 
vzdálenostem. Jsem mizernej šofér, tak bych se 
tam snad zbláznila. Kdysi jsem jako altenativu ke 
Státům brala Izrael – co se týče mentality, nebo 
Irsko. Ale dá se říct, že nejvíc kamarádů kromě 
Česko – Slovenska mám v Americe.

Jak se myslíš liší přijímání bluegrassu v Ev-
ropě a v Americe a všimla sis nějakých rozdílů 
i v rámci Evropy? 
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Bluegrassáci jsou naštěstí všude jedna velká 
rodina. A má to své pro i proti. Záleží to na men-
talitě každého národa, některí jsou otevřenější, 
jiní uzavřenější. Někde se jenom tleská, jinde 
píská a řve nadšením. Dle temperamentu pub-
lika. O německých Švýcarech se tvrdí, že jsou to 
studení čumáci, jsou ale i horší.

Když ještě žádné asociace neexistovaly, ří-
kala jsem si, proč by Evropské kapely měly hrát 
každá jenom na svém písečku ve své zemi, když 
Evropa je tak malá a mohly by cirkulovat kolem, 
jako to dělají americké kapely v Americe. Snaži-
la jsem se být mostem mezi Východem a Zápa-
dem. Pokoušela jsem se to nějak zorganizovat 
a dávat muzikanty z různých zemí dohromady, 
aby se mezi sebou poznali a spřátelili se. Naštěstí 
se mi to vetšinou docela dobře dařilo.

Na čem by myslíš měli pracovat české kape-
ly, které se chtějí nějakým způsobem prosadit 
v Americe. A je to vůbec dobrý nápad snažit se 
o to? 

Teď momentálně je to hodně těžké. Dostat 
pracovní povolení je čím dál tím komplikovaněj-
ší. I v Americe musí pořadatelé platit za cizí ka-
pely velké daně, jako třeba i v Německu a jinde. 
Proto kapela musí mít nějakého místního nad-
šence, který se o ně postará.

Hlavně být něčím výjimeční. Průměrných ka-
pel jsou tam stovky…

Trochu jsme už nakousli ty koncerty. Byly 
doby, kdy’s nějaké ve Švýcarsku organizovala, 
ale pokud vím, už to neděláš. Proč?

Když jsem organizovavala, nebyl tady ni-
kdo jiný, kdo by to dělal. A já sem různé kapely 
zkrátka chtěla dostat, aby je vidělo co nejvíc lidí. 
Mnozi místní švýcarští vlivni bluegrassoví čini-
telé, které raději nechci jmenovat totiž nevěřili, 

či spíš nechtěli věřit, že jsou v Československu 
dobří muzikanti. Musela jsem je tedy přesvěd-
čit o opaku a bojovat jako lvice. Víc lidí mi spíš 
házelo klacky pod nohy, než aby mi pomáhali. 
Panoval názor, že do music business jim ženská 
nemá co kecat a už vůbec ne taková, co ani 
není rodilá Švýcarka, ale přišla odněkud z Čech. 
I když zde ženy získaly volební právo v roce 
1971 – snad nejpozději z vyspělých evropských 
národů – do rovnoprávnosti mají dodnes daleko. 
Zažité stereotypy se těžko mění.

Skoro všechny koncerty jsem dělala pro své 
oblíbené kapely. Ze západu i z východu. Pomá-
hala mi snad jenom Blanka. Zato těch, co do-
vedli kritizovat, byla spousta. Nejlíp to jde těm, 
co sami v životě prstem nehli. Naštěstí jsem si 
z toho většinou nic nedělala a nenechala se 
odradit. Ale měla jsem na krku finanční riziko 
a musela jsem platit sály, kapely, zvukaře, dělat 
celou propagaci – nebyl internet – telefony, pla-
káty atd. stály majland – o poštovném nemlu-
vě. Rozdala nebo poslala jsem pozvánky, lidi mi 
řekli, pak před tím ještě zavolej, abychom na to 
nezapomněli, tak jsem volala a nakonec třeba 
ani nepřišli. Muzikanti u mne bydleli, já pro ně 
vařila a doplácela jsem to z vlastní kapsy. Bývalý 
manžel prohlásil, že nepostavil barák jako hotel 
pro mé muzikantské kamarády a nakonec se se 
mnou rozvedl.

A jak jsi na tom s bookováním kapel? Ještě 
se tomu věnuješ? Švýcarka Angelika Torrie na to 
myslím zcela rezignovala pro naprostou nevýdě-
lečnost a frustraci. 

To bylo ze začátku jako s těma koncertama. 
Sto telefonů, sto demo kazet, článků a fotek 
a jeden dva, maximálně tři kšefty. Pořád hledat 
nová místa, kde by se dalo hrát, protože těch 
míst, kde se koncerty pravidelně konávaly bylo 
jen pár. Když jsem organizovala evropské šňů-
ry pro americké kapely, dělala jsem vše od A–Z. 
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Propagaci, management, tour managament. Se-
děla jsem u psacího stroje, později počítače a te-
lefonu dlouhé hodiny. Žádná dovolená, protože 
jsem musela být pořád na telefonu, abych něco 
nezmeškala. Mobily nebyly a měla jsem velkou 
zodpovědnost. Někdy, naštěstí zřídka, se stalo, 
že bylo vše hotové a kapele se zdálo málo peněz 
a odřekli, já měla podepsané smlouvy atd. Má-
lokdy se mi vrátily aspoň náklady. Hlásily se stále 
nové a nové kapely a docela mne to už unavo-
valo. A tak jsem se horko těžko musela naučit 
taky někdy říct NE.

Byla jsem ráda, že se po mně našli další nad-
šenci, kteří se snažili mne přetrumfnout a s ra-
dostí jsem jim práci přenechala. Málokdo ale 
u toho vydržel… Sama jsem si nechala jen pár 
svých oblíbenců.

Legendy praví, že jsi jezdívala v 70. letech 
po šňůrách s Billem Keithem, Tony Ricem a po-
dobnými legendami. Je to pravda? Jak na to 
vzpomínáš?

No legendy mají pravdu. Jezdila sem spousta 
amerických kapel, které byly vděčné, že se jim 
někdo věnoval a poradil s čím potřebovaly, třeba 
kam mají jet, aby něco viděli atd. Často si mne 
sebou brali jako průvodce. 

Tehdy v tom roce 1977 přijeli Bicential Blu-
egrass Band, což byl David Grisman, Tony Rice, 
Darol Anger, Bill Keith a Bill Amatneek. Bylo mi 
s nima fajn, padli jsme si do oka hlavně s Davi-
dem Grismanem. Kamarádskej hipík, srandista, 
připadalo mi, že se známe odjakživa. Billa Keithe 
jsem předtím znala už pár let. 

Na festivalu na Gurtenu u Bernu tehdy hrá-
la německá cikánská swingová kapela Hensche 
Weiss Quintet a David s Darolem s nima po kon-
certe jamovali, David radostí skákal půl metru 
vysoko, jak se mu to líbilo. Nádhernej sejšn ale 

skončil šílenou rvačkou, protože se někdo nepři-
měřeně podíval, či snad dokonce sáhl na holku, 
která patřila tomu starýmu cikánovi s basou. 
Vyletěl vreckový nožík, pár židlí či stolů přišlo 
o nohy a nejenom flašky lítaly nad hlavou. Ně-
kdo zavolal policii. Já se klepala, protože jsem 
měla spát pod jevištěm. Kluci ale prohlásili, že 
mne nedají, že jsem teď jejich a tak se o mne 
postarají. Slovo dalo slovo a další den jsem 
s nima jela do Bernu a pak následovaly festivaly 
v Nyonu, Courville ve Francii, koncerty v Paříži 
i jinde. V mezičase jsem na pár dní šla do práce 
a vyřídila si dovolenou a posledni víkend skončila 
v Cambridge v Anglii. Byla to výborná parta ka-
marádů, skoro jako na trampu. Napřed jsem si 
myslela, ze je Tony nafoukaná hvězda, ale záhy 
jsem se přesvědčila o tom, že i on je bezva kluk. 
Od té doby je všechny počítám ke svým dob-
rým přátelům. Po Davidovi jsem dokonce pokřti-
la svého prvorozeného syna. U Tonyho Rice na 
domovské stránce je ve fotogalerii několik mých 
fotek, nejenom z té šňůry.

Hodně z lidí, zejména na Západě, kteří jsou 
starší než já a mají rádi bluegrass, jsou bývalí hi-
píci. Jaký máš postoj k tomu rozporu, že blue-
grass vznikl jako hudba z Jihu Spojených Států, 
kde se ještě v polovině dvacátého století prakti-
koval apartheid, kterou ale pozvedlo volnomyš-
lenkářské hnutí na univerzitách východního po-
břeží? Spousta rasových stereotypů, pokud vím, 
přetrvává.

Bill Monroe byl pokrokový, jeden z velkých 
vzorů Billa Monroe byl černošský muzikant Arnold 
Schultz. Spousta Monroeových Bluegrass Boys byli 
Yankees z východních států, jako třeba Bill Keith 
a Peter Rowan z Bostonu. Nebo z Kalifornie, jako 
Richard Greene nebo Roland White. Hrával s ním 
i černý mandolinista Dr. Richard Brown.

Co se rasových stereotypů týká: někdy mám 
pocit spíš obráceného rasizmu. Jeden z četných 
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příkladů: měla jsem několik hodin čas v Atlantě 
mezi letadlama a tak jsem se vydala do města. 
Vylezla jsem z vlaku v barevnější části, a neměla 
vůbec dobrý pocit. Po několika velice negativ-
ních zažitcích jsem se raděj vrátila čekat zpět na 
letiště. Myslím, že žádný národ ani rasa se nedá 
házet do jednoho pytle, všude jsou dobří i zlí. 
A pak jsou i černí bluegrassoví muzikanti. Není 
jich moc, ale existují.

Jaký je Tvůj názor na „modernizaci“ blue-
grassu? Pokud vím, mezi Tvé oblíbence patří ze-
jména progresivnější kapely, nebo se pletu?

To máš pravdu. Vzpomínám si, jak se mne 
tehdy v roce 1976 na festivalu v Bean Blossom 
v Indianě ptal Bill Monroe, která kapela se 
mi nejvíc líbila a když jsem řekla, ze Country 
Gentlemen, rozhořčeně prohlásil, že to ale není 
bluegrass. Mně se ale líbí všechna dobrá muzika, 
tradice i moderna. Nemám šuplíčky a rozhodně 
nejsem ortodoxní.

Když už jsme zmínili progresivnější hudeb-
níky, jak se žilo ve Švýcarsku bratrům Kruegero-
vým? V roce 1996 jsi Petr Brandejs Bandu vyba-
vila hraní na festivalu Bluegrass Family (díky!), 
kde jsem Jense Kruegera slyšel poprvé (a málem 
se pak z toho zbláznil?). Tvůj kamarád, výroce 
bendž Bob Lauer, mi tam těsně před tím povídal, 
že snad se svými modernostmi ve Švýcarsku Kru-
eger Brothers taky naráželi. Co o tom víš?

Bratry Krügerovi jsem poznala jako děti. 
Když jim umřela maminka, přivydělávali si jako 
pouliční muzikanti. Pak se kromě hraní ve své 
kapele živili jako profesionální muzikanti jako 
třeba Uwe s Johnem Brackem či Jeffem Turne-
rem. Museli hrát to, co si obecenstvo přálo, tře-
ba do úplného zblbnutí, ať se jim to líbilo, nebo 
ne. Na hraní svých vlastních kompozic tady ani 
nepomysleli. Málokdo by je byl tehdy ochoten 
poslouchat. 

S tím začali a prorazili až v Americe. Tady 
nebyli nikdy úplně šťastní, i když se zde narodili, 
pořád jim bylo dáváno najevo, že jsou vlastně 
Němci. V USA je jim určitě líp.

Když ale Jens v roce 1982 začal hrát s Billem 
Monroem jako Bluegrass Boy, tak mu Bill radil, 
že má jít svou vlastní cestou a být svůj, protože 
je natolik schopný a nadaný, že nemá zapotřebí 
někoho kopírovat. Bluegrassových muzikantů že 
je už v Americe dost.

Jeden z největších evropských bluegrasso-
vých od borníků Eberhardt Finke mě nedávno 
upozornil, že zatímco při nástupu New Grass 
Revivalu to vypadalo, že to je jediná možná bu-
doucnost bluegrassu, o několik desítek let poz-
ději se stále mnohem víc lidí snaží hrát jako Bill 
Monroe než jako NGR. Jaká je myslíš budouc-
nost?

Jednu dobu byl silný trend zpátky k tradici. 
Ale hodně se změnilo za posledních deset let po 
uvedení filmu Bratřícku kde jsi do kin. Spousta 
mladých najednou objevila nejenom tradiční blu-
egrass, ale taky old time and old time string band 
music a čím dál tím víc si to teď upravují a hrají po 
svém. Myslím, že v současné době existuje těch 
mladých a velice úspěšných kapel velké množství 
a hrají pro tak obrovská publika, že se o tom těm 
tradičním muzikantům ani nesnilo.

Na letošních IBMA předváděčkách jsme měli 
také možnost pár z nich vidět. Ale ne všichni 
tento vývoj vítají. Slyšela jsem hodně hlasů, že 
IBMA už nemá ráda bluegrass, když tam vůbec 
nechají kapely tohoto typu vystupovat… A ně-
kteří dokonce z těch předváděček odešli. Ale 
tahle ta muzika tím bude žít dál. Jednu dobu to 
vypadalo, že bluegrass zajde na úbytě, až ti staří 
fanoušci odejdou… Na festivalech byla většina 
publika v důchodovém věku. To se teď naštěstí 
změnilo.
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Všeobecně Tě za ta léta, která se známe, vní-
mám jako „osamělého vlka“ (omluv ten mužský 
rod :-), tedy člověka, který si rád dělá věci po 
svém. Přesto jsi ale, pokud vím, členem IBMA 
i BAČR a i jiných organizací. Jaký je Tvůj vztah 
k hudebním organizacím? Mají nějaký smysl?

Co se týče toho vlka, vystihl jsi to správně. 
Odjakživa mám pocit, že jsem v minulém životě 
byla vlk a vždy jsem tato zvířata milovala. Asi se 
to odrazilo i v mé povaze. Vždycky jsem se sna-
žila dělat vše po svém a hlavně to, co jsem chtěla 
sama. I když se to velmi často většině lidí nelíbi-
lo. Nikdy jsem se nevázala na jednu partu, zemi 
ani organizaci. Ale sem tam i osamělej vlk jako 
jsme já potřebuje smečku, protože ve smečce se 
snadněji loví, když je zle, a je tam větší legrace. 

Každý není silný jedinec a proto si myslím, že 
ty asociace a organizace svůj smysl mají. Když se 
víc lidí stejného smýšlení dá dohromady, udělají 
víc práce, než by zvládl každý sám. Jak už říkal 
Werich: ten dělá to a ten zas tohle a všichni do-
hromady udělají moc.

Jsem členka celkem pěti asociací. Teď sice 
uvažuju, že bych měla z nějakých vystoupit, ale to 
jenom z čistě ekonomických důvodů, protože na 
ty všechny členské příspěvky už zkrátka nemám 
peníze. I když mi dříve většina organizací byla pro-
ti srsti, do IBMA jsem vstoupila hned na samém 
začátku z přesvědčení, že je to potřeba. Když se 
zakládala švýcarská asociace, byla jsem u toho 
a taky tomu věřila. Do poměrně drahé EBMA jsem 
ale už vstoupila hlavně proto, abych měla pokoj 
od zlých pohledů a jeduřečí, neb jsem byl uvedena 
jako švýcarský reprezentant EWOBY, kde se žádné 
příspěvky neplatily. A obě asociace byly kvůli svým 
frontmanům na kordy. Naštěstí nedávno zakopa-
ly válečnou sekeru a snaží se dělat společně a ne 
proti sobě. Také jsem byla toho názoru, že když 
už jsem v mezinárodní a národní asociaci, že by to 
mohlo stačit, na co ještě v evropské. 

K různým věcem mám dodnes svoje výhra-
dy, ale jisté je, že pro muziku všechny tyhle orga-
nizace odvedly a stále odvádějí pěkný kus práce. 
Hlavně by měli všichni držet při sobě a dělat pro 
společnou věc maximum a nebrojit navzájem 
proti sobě. To je zbytečné plýtvání energií, která 
se da využít i jinak.

Jsi myslím nejpilnější přispivatelka do Blu-
egrassových listů a píšeš i do jiných periodik, 
za což jsme Ti samozřejmě vděční. Kde v sobě 
bereš energii a disciplínu to všechno hodit na 
papír? Spousta lidí taky jezdí všude možně, ale 
nenapíšou ostatním nic...

Vyrůstala jsem za totality, kdy se nesmě-
lo skoro nic. Od dětství jsem ležela v knížkách 
s hlavou plnou romantických snů o dalekých ze-
mích a hrdinech z těch knih. Tehdy mně ani ve 
snu nenapadlo, že jednou budu schopna své sny 
uskutečňovat, nebo přímo prožívat na vlastní 
kůži. Velké části normálních lidí ale dodnes zů-
stávaji jenom ty sny… Myslím, že jsem šťastnější 
než většina ostatních, můžu cestovat, kam se mi 
zlíbí, znám kde koho a zažiju toho opravdu dost. 
Proto se s těmi méně šťastnějšími o zážitky ze 
svého opravdu bohatého života ráda podělím. 
Jsem nenapravitelný romantik a pokud mám po-
cit, že se mi podařilo nějakým článkem obohatit 
svět snů třeba jen několika jedinců, moje náma-
ha nepřišla nazmar…

 Lilko, ještě jednou gratuluji, děkuji za roz-
hovor a přeju hlavně hodně zdraví, ať Tě vídá-
me a čteme Tvoje články pořád tak často jako 
dosud.

Rozhovor pro členský zpravodaj Bluegrasso-
vé asociace Česke republiky – Bluegrassové listy 
vedl předseda Petr Brandejs
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W
YRTON – Tvoje sny

WYRTON – Tvoje sny
Poslední srpno-

vou sobotu jsme byli 
s BG Cwrkotem po-
zvaní na oslavy dva-
ceti let trvání kapely 
Wyrton. Celá akce 
málem nedopadla, 
protože Honza Roth 
mi pozvání sdělil na 

nějakém setkání zjara a bláhově se domníval, že 
si to budu pamatovat. Když se čtrnáct dní před 
akcí ozval, abychom doladili podrobnosti, byl už 
termín obsazený. Nakonec se ale podařilo všechno 
přeorganizovat, zrovna tuhle slávu jsme si nechtěli 
nechat ujít. S chlapci z kapely se známe už dlouho, 
vypili jsme spolu nejednu sklenku a dočkali se ne-
jednoho svítání. 

Celá akce se odehrávala ve skautském areálu 
v Ronově nad Doubravou a chlapci z Wyrtonu si na 
přípravě dali opravdu záležet. O to víc mrzelo, že 
jim naprosto nepřálo počasí, ještě dopoledne bylo 
teplo, odpoledne ale přišla studená fronta, která 
přinesla vítr, ochlazení o deset stupňů a vytrvalý 
déšť. Obdiv a dík proto patří všem posluchačům 
a gratulantům, kteří v hojném počtu dorazili a přes 
veškerou slotu vytrvali až do konce. Druhý den 
ráno bylo ovšem opět příjemné slunečné počasí, 
prostě pekelná smůla. 

Oslavu zahájil Wyrton, který hrál jako o život 
a který nám předvedl všechny možné formace, ve 
kterých kdy skupina vystupovala. Bylo to velmi za-
jímavé, stejně jako vstupy jednotlivých gratulantů, 
nicméně jsem neviděl program celý, protože jsme 
v mezičase s kapelou zkoušeli. Jako hosty si chlap-
ci přizvali Petra Kůse a Fámy a náš BG Cwrkot. 
O kvalitách Fám se netřeba zmiňovat a i my jsme 
dělali, co jsme mohli. Diváci vytrvali až do konce 
a vytvořili znamenitou atmosféru. Po akci následo-
val session a tak nakonec jedinou skvrnkou vyve-

dené soboty byl to, že došlo pivo a následně byla 
uzavřena i občerstvovací stanice. Možná to tak 
ale mělo být, jinak jsme také mohli domů dojet 
až v pondělí. Mladší členové ansámblu ovšem sa-
mozřejmě stihli zajít s bratry Bartákovými na pivo 
na diskotéku, to už se skoro stává při našich ná-
vštěvách Ronova tradicí. Když jsme se druhý den 
dopoledne loučili, byla kapela opět v plné práci, 
bylo potřeba zbourat pódium a uklidit areál. I to je 
jedna z tváří bluegrassu, zajistit aparát, sponzory, 
areál, občerstvení, kapely, postavit pódium, pak 
se propršet celým večerem a ráno znovu do prá-
ce. Součástí večera byl i křest nového CD kapely, 
za kmotry byl Petr Kůs a moje maličkost. A právě 
o cédéčku, které se mi moc líbilo, bych rád napsal 
něco víc.

Nosič „Tvoje sny“ vznikl v dubnu až červnu le-
tošního roku a Wyrton ho nahrál ve své součastné 
sestavě, tedy Jakub Barták – kytara, Filip Barták – 
banjo, Jan Roth – mandolína, Pavel Růžička – basa 
a kapelní nováček, David Štefl na housle. Zvuk 
nahrávky vkusně osvěžili ve třech skladbách hosté, 
uslyšíte dobro, steel kytaru a jednou dokonce sa-
xofon. Hudební a zvukové režie se ujal Peter Sza-
bados a myslím, že se své úlohy zhostil bezvadně, 
zvuk celé nahrávky se mi velmi líbí. CD obsahuje 
třináct skladeb, z toho dvě poměrně známé instru-
mentálky, REBECCA a CHERROKEE SHUFFLE. Zbý-
vajících jedenáct kousků je s jedinou výjimkou zpí-
vaných česky. Tou výjimkou je můj oblíbený STEEL 
GUITAR RAG, známý spíše z western-swingového 
repertoáru. V tom duchu ho pojali i chlapci, sklad-
bu ovšem s oblibou hrával v padesátých letech 
i třeba Earl Scruggs, samozřejmě v bluegrassovém 
hávu. 

Autorem všech českých textů je s jedinou vý-
jimkou Honza Roth. Slovy opatřil devět skladeb, 
u čtyř je také autorem hudby. Osobně se mi nej-
víc líbily právě písničky, u nichž je Honza autorem 
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obojího, píše moc pěkné melodie. Možná je to 
tím, že napasovat česká slova na americký origi-
nál bývá problém. Ze všech věcí na nahrávce mám 
nejraději právě Honzovu písničku MALÍŘ a skladbu 
VOJÁK V ZÁVĚJÍCH, kterou chlapci podávají v pro-
vedení a capellla. Cédéčko uzavírá písnička Mirka 
Boháče RÁNO V PĚT, která vtipně popisuje těžký 
život umělce, zejména pak bluegrassového. 

Radost mi udělal originální obal, který graficky 
upravila Zuzana Mašková, autorem povedených 
kreseb kapely je Jan Štěpánek. Najdeme na něm 
všechny potřebné informace včetně všech textů.

Nahrávka splňuje přesně to, co jsem od ní oče-
kával a mohu ji s klidným srdcem doporučit všem 
bluegrassovým fandům. Zaznamenává kapelu, 
která patří mezi desítky a možná stovky hudebních 
uskupení u nás, která se hlásí nebo vycházejí z blu-
egrassu. Jen díky tomuto podhoubí patří Česká 
republika mezi bluegrassové velmoci a v Evropě 
nemá myslím co do počtu a kvality bluegrassmanů 
konkurenci. Kapelám, jako je Wyrton, patří za to 
všechno dík a také přání, ať se jim v muzice daří 
a ať je pořád baví. 

Pavel Brandejs

Jimmy Bozeman & The Lazy Pigs 
Představují nové album NEW, OLD AND IN BETWEEN 

Americký písničkář Jimmy Bozeman, má za 
sebou téměř třicetiletou hudební kariéru. Na 
cestě za hudbou procestoval spoustu míst – 
z  do Texasu a přes Mexiko až do Prahy, kde se 
v r. 1991 usadil. S kapelami The Lazy Pigs a Band 
of Jakeys natočil  sedm alb, na kterých hraje svůj 
nefalšovaný americký folk-hillbilly, western-
-swing a country blues. 

V říjnu tohoto roku nahrál v pořadí již osmé 
album převážně autorských skladeb s názvem 
OLD, NEW AND IN BETWEEN,  které spolu se 
skupinou The Lazy Pigs představí v rámci pod-
zimních koncertů. Doprovodnou skupinu tvoří 
muzikanti, kteří za sebou mají spolupráci s in-
terprety mnoha zvučných jmen, jako jsou Robert 
Křesťan a Druhá Tráva, Ramblin Rex, Věra Mar-
tinová, Pavel Bobek, Mike Marshall, Cop a další 
a představují špičku tohoto žánru u nás.

Jimmy Bozeman/kytara, zpěv – Pepa Mali-
na/housle, whistles, zpěv – Svatka Štěpánková/
kontrabas, zpěv – Tomáš Vokurka/snare drum- 
Zdeňek Jahoda/mandolína 

KŘEST CD

15.12.2011 Jazz Dock 19.00
Praha, Janáčkovo nábřeží 2 (náplavka) 
www.jazzdock.cz
více informací na Tel.: 777/052953
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12. Old Time Country Festival 
Breiti Saal, Winkel, Švýcarsko

Ve švýcarském Winkelu se 25. října již podva-
nácté konal Old Time Country Festival. Pořádá ho 
American Folk Club Rocking Chair, ve spolupráci 
s místní kapelou Big Stone – Old Time Country 
Band. Festival se konal v plně obsazeném a krás-
ně vyzdobeném sále velkého hostince „Breiti“. Na 
programu byly jako obvykle tři skupiny. A letos 
tam bylo i něco navíc.

Večer zahájila v osm hodin pořádající kapela 
Big Stone. Je to jedna z mála zdejších kapel, která 
navazuje na tradici starých string bandů. Jako 
vždycky pěkně oblečení v kostýmech z americké 
průkopnické éry nás zavedli ke kořenům country 
hudby. Hrávají tady na většině festivalů, všude je 
rádi vidí a mají spousty fanoušků. Kapelu vede 
a na basu hraje Pete „Two Feathres“ Erb. Na 
kytaru hraje a většinu lead vokálů zpívá Godi 
Gammetter. Rene Zeltner hraje clawhammer 
i bluegrassové banjo, na autoharfu a poprvé jsem 
ho viděla také s dulcimerem. Na mandolínu hraje 
Beat Heri. Všichni dobře zpívají, v old time music 
jsou zdejší špička. 

Publikum se moc divilo, že kapela tentokrát 
sedí. Prohlásili, že jim už je všem přes šedesát a že 
tedy již na to snad mají nárok. Uprostřed setu si 
pozvali jako hosta zpěvačku Manuelu, která již 
delší dobu chodí na jejich pravidelné sejšny. Ty už 
několik let pořádají každý druhý pátek v měsíci 
v Bachenbülachu. Zazpívala nám jednu píseň ala 
Alison Krauss. Jako druhého hosta uvedli hous-
listku Rachel Eddy ze Západní Virginie, kterou jste 
někdo možná před časem viděli s dívčí kapelou 
Uncle Earl. Upozornili nás na její tetování – má na 
vnitřní straně paží vytetovanou houslovou hlavu. 
Prý s ní kvůli tomu její matka přestala mluvit, tak 
se odstěhovala do Švédska. Lid šílel nadšením. Ač 
hráli víc než hodinu, museli ještě přidávat.

Jako další nastoupila senzační italská kapela 
Red Wine z Janova, založená již před jedenatřiceti 
lety. Veteráni Silvio Ferretti a Martino Coppo nám 
představili svého nového basáka Lucase Bellotti. 
Moc si libovali, neb prý má velký dům, kde teď 
můžou cvičit a jeho manželka dobře vaří a má 
ráda bluegrass. Již delší dobu s nimi na kytaru hra-
je Silviův syn Marco. Martino na mandolíně přímo 
čaroval a sršel z něho jeho italský temperament, 
ostatní nezůstávali pozadu. Kromě bluegrassu 
nám zahráli také několik italských písní, které 
měly u zdejšího publika největší úspěch. Výborní 
instrumentalisté, výborný zpěv, co si mohli lidé 
přát víc. Marně se snažili odejit z pódia. Sál se 
málem zbořil, jak se obecenstvo řevem, dupáním 
a pískotem dožadovalo dalších a dalších přídavků. 
A tak museli přidávat pětkrát.

Publikum se uklidnilo, když na scénu nastou-
pila Rachel Eddy a Kristian Herner a vypálili na 
nás několik svižných instrumentálek s houslemi 
a clawhammer banjem. Rachel něco zahrála i za-
zpívala i s kytarou. Prozradila nám také na sebe, 
že se jí již dávno moc zalíbila kapela, co bude 
následovat. Pak že se zamilovala do jejich banjisty 
a odstěhovala se za ním do Švédska. U Rockridge 
Brothers našla svou novou rodinu.

Poslední kapelou večera byli právě ti zmínění 
Rockridge Brothers ze Švédska. Pro mne premié-
ra. Předvedli nám velice svižnou old time musik, 
trochu bluegrassu. Potom si pozvali jako hosta 
Rachel Eddy a představili nám ji jako jejich novou 
Rockridge Sister (sestru). Společně nám pak zahráli 
několik kousků se zdvojenými houslemi. A pustili 
se i do cajun muziky. Napřed se zeptali publika, 
kdo umí francouzsky a to Švýcaři snad všichni, co 
zde chodili do školy (no já tedy ne). Lidé kolem 
se smáli jejich příšerné francouzštině a uprostřed 
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písně někdo donesl na podium každému flašku 
piva. Museli tedy asi zpívat o velké žízni či chuti na 
pivo. Ke konci jejich setu prohlásili, že nám zahrají 
nějakou disko music z devadesátých let a vypálili 
na nás COTTON EYED JOE. I oni museli několikrát 
přidávat. Ač bylo již dávno po půlnoci, ještě nebyl 
konec. 

Na jevišti se shromáždili všichni zúčastnění 
muzikanti a zahráli pár písní. Úplný konec patřil 

tradičně WILL THE CIRCLE BE UNBROKEN. I když 
vytrvalí diváci stále pleskali, pískali a dupali, festi-
val opravdu skončil. O zvuk se jako vždy úspěšně 
staral Robert Brunner z Sunny Mountain Grass. 
Jako každoročně se festival vyvedl. Muzikanti 
i obecenstvo byli velmi spokojeni a společně se již 
těší na příští rok. Diky patří jak pořadatelům, tak 
sponzorům, bez kterých by to nešlo.

Lilka, Bülach, 1. listopadu 2011

Setkání předsednictva Evropské Bluegrasso-
vé Asociace (EBMA) v Janově 4.–6. listopadu 2011

V pátek odpoledne jsem skočil do auta, dojel 
do Prahy a doletěl do Milána. Tam jsem skočil do 
vypůjčeného auta a dojel do Janova, kam nás 
pozval na jednání předsednictva jeho italský člen 
Martino Coppo. Jinak skvělý společník, zpěvák 
a mandolinista.

V sobotu ráno jsme zasedli k jednání v práv-
nické kanceláři, ve které Martino s kolegy působí. 
Intezívní pracovní atmosféru narušoval jen ten 
nešťastný Facebook, na který se pořád někdo připo-
joval a hlásil, kdo nás zdraví:-) Asi vás bude zajímat, 
co se probíralo: evropská obdoba síně slávy, rozlou-
čení s hlavním manažerem IBMA Danem Haysem, 
Síť festivalů EBMA a adresář festivalů, Bluegrass 
Summit na začátku března 2012 v Bühlu, časopis 
Bluegrass Europe, webová stránka asociace, finan-
ce, program pro děti, manuály pro cestování kapel 
po USA, které jsou umístěné na stránkách EBMA, 
síť národních reprezentantů, valná hromada EBMA, 
Evropský bluegrassový blog, evropské jam-sessiony 
a další věci. 

Protože předsedkyně Angelika Torrie ze Švýcar-
ska vypadá hodně přetíženě, bude zřejmě členství 
„rotující“, takže od května bude na půl roku před-
sedou moje maličkost.

Sobotní večer jsme strávili ve velmi příjemné 
domácnosti Martina Coppa a v neděli po obědě 
jsem se zase transportoval zpět. No, kdyby to nebyli 
tak milí lidé a kdyby mi na bluegrassu míň záleželo, 
tak bych to asi neabsolvoval. Takhle se budeme dál 
snažit ať má naše snaha hmatatelné výsledky. 

Petr Brandejs

Na fotografii zleva členové předsednictva: 
Chris Keenan (Irsko), Christopher-Howard Williams 
(Francie), Rienk Jansen (Holandsko), Martino Coppo 
(Itálie), Angelika Torrie (Švýcarsko). Dagfinn Peder-
sen (Norsko) byl omluven kvůli své účasti na jednání 
vedení Bluegrassového muzea v Owensboru, USA.

Setkání předsednictva EBM
A v Janově
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Ros a apek uvádí:
Poprvé v R

Bluegrass Jamboree! - Festival of Bluegrass and Americana Music

generální partner

hlavní par tneři mediální  par tneři

bluegrass & jazz instruments

Informace a vstupenky na www.capek.us, objednávky vstupenek na iva@capek.us.
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La Roche Bluegrass Festival 2011 
v Savojských Alpách

O loňském festivalu jsem vám toho napsala 
v minulosti už spoustu. Letošní, již šestý ročník byl 
ještě lepší. Nechci se opakovat, tak jenom to, co 
se od loňska změnilo. Teď již tradiční největší ev-
ropský bluegrassový festival se konal 3. – 7. srpna 
2011 v půvabném středověkém francouzském 
městečku La Roche-sur-Foron na úpatí Savojských 
Alp. Začínal tentokrát již ve středu a jela jsem tam 
jako vždy se svými německými přáteli.

Středeční večer byl na programu bluegrass 
na ulicích a v místních hospůdkách. Byli jsme 
po cestě značně vyhládlí a tak nás překvapilo, 
že nikde nebyla možnost se o půl šesté najíst. 
Prý ve středu večer se skoro nikde nevaří, ať prý 
přijdeme zítra či v pátek. A večeře se podává až 
po osmé hodině. Po dlouhém hledání jsme obje-
vili pizzerii a pizzu si donesli do pivnice, kde hráli 
Holy Water z Holandska. Tam jsme ji se svolením 
obsluhy snědli, když už pro nás sami jídlo neměli. 
Hned nám bylo líp, obešli jsme, co se dalo, všude 
chvíli poslouchat a pak zase o dům dál. Poměrně 
brzo jsme se šli ubytovat do katolického interná-
tu, tentokrát žádné ponocování, jediná noc, kdy 
bylo možné se pořádně vyspat.

Ve čtvrtek ráno jsme se vydali se na výlet do 
Chamonix. Dle předpovědi mělo sice pršet, ale už 
po pár kilometrech se nám zjevil Mont Blanc v ce-
lé své kráse a s modrou oblohou v pozadí. Prošli 
jsme se po městečku, bohužel přátelé na žádnou 
lanovku jít nechtěli a na vandrování také moc 
nejsou. Podřídila jsem se tedy většině, ale i tak 
jsme toho viděli ažaž. Odpoledne jsme byli zpět 
a ve VIP stanu si vyzvedli visačky a denní přiděl 
festivalového platidla „eurochů“ a zelený kelí-
mek na nápoje. Byl to opět „zelený“ festival, kde 
se třídily odpadky, do ničeho jiného se nenalívalo. 
O půl sedmé to vypuklo. Na podiu se shromáždili 

všichni účastníci třídenní bluegrassové dílny, která 
festivalu předcházela. Zahráli nám tři písničky: 
CRIPPLE CREEK, NEW RIVER TRAIN a HOT CORN, 
COLD CORN. Moc jim to šlo a lektoři, kterými 
jako vloni byli členové americké kapely Hickory 
Projekt a Sue Thompson, jenom zářili. Tolik 
dobrých studentů že ještě neměli.

První oficiální kapela byla maďarská Poa Pra-
tensis, která hrává občas i v Čechách. Moc se mi 
líbili. Jako další přišla bomba, snad nejdivočejší 
bluegrassová skupina, jakou jsem kdy v Evropě 
viděla, Dr. Bluegrass & the Hillbilly 8 z ang-
lického Brightonu. Dlouhovlasí hoši a děvčata to 
pěkně roztočili, a při pohledu na ty hory kolem 
jsem si připadala jako na festivale Telluride, nebo 
Rocky Grass v Coloradu. Bluegrassovou píseň 
o počítačích a e-mailech jsem také slyšela poprvé 
v životě. Výborně hráli a předvedli super show. 
Nedivím se, že hrají všude, kde se dá, a každý 
si je rád poslechne. Obecenstvo se uklidnilo při 
švýcarské Elenor, novém triu kolem talentované 
zpěvačky a písničkářky Tabey Anderfuren. Pak 
přišla další divočina, v podobě holandského tria 
Holy Water, kteří hrají hlavně starou country 
z padesátých let, rockabilly a rock´n´roll. Vždy 
zaručeně výborná show. Jejich basista Dave Mac 
Gillavry studuje v Brně češtinu a kytarista Chris, 
také mluvicí trochu česky, je mladší brácha Ral-
pha Schuta z kapel G-runs & Roses a slovenského 
Bluelandu. Dohráli kolem půlnoci a my odjeli na 
ubytovnu, před kterou již pilně jamovali muzikan-
ti z Holandska a Německa. Otevřela jsem si okno 
a měla to jako ukolébavky.

Pátek nás opět uvítal sluníčkem. Po snídani 
jsme odjeli do města, kolegové na procházku ko-
lem výkladů či památek a já do svého oblíbeného 
obrovského zámeckého lesoparku. Kolem poled-
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ne opět hrály kapely v hospodách a kavárnách 
po celém městě. Nejdéle jsme se zdrželi u našeho 
Country Coctailu, anglických divochů Dr. Blue-
grass & Hillbilly 8 a Roots & Gallots z Walesu. 
Po krátké siestě na ubytovně jsme dorazili na 
festival zrovna, když začínala španělská Auto-
pista 6, letos posílená o zpěvaččinu čtrnáctiletou 
zpívající dceru. Měli velký úspěch. Po nich se 
shromáždili na jevišti pořadatelé v čele s panem 
starostou a festival byl oficiálně zahájen. 

A už zde byla první soutěžící kapela. Funny 
Grass z Českého Ráje. Moc jim to šlo! Bluegrass 
proplétali s irskými písněmi a všichni z nich byli 
nadšení. Nás, jedenáct mezinárodních porot-
ců, čekalo těžké rozhodování. Další soutěžící 
byli z německého Freiburgu. Blue Side of the 
Town patří k německé špičce a předvedli nám 
také výbornou show. Na scénu nastoupil slo-
venský Blueland, s kterým hraje na banjo Ralph 
Schut. Hoši jsou vynikající, jak instrumentálně, 
tak pěvecky, jistě o třídu lepší než ti předcháze-
jící. Po nich nastoupila americká hvězda, Kathy 
Kallick Band z Kalifornie. V kapele s Kathy hrají 
otec a syn Greg a Danny Booth (dobro a basa), 
mandolinista Tom Bekeny a krásná, orientálně 
vypadající houslistka s českými kořeny, Annie 
Staninec. Hraji jak tradici, tak modernější blue-
grass a mají hodně vlastní tvorby, senzace! Na 
pár písní pozvali italského mandolinistu z kapely 
Red Wine, Martina Coppo a to byl nářez! Večer 
zakončila jedna z nejstarších francouzských ka-
pel, Bluegrass 43. Bratři Jean-Marc a Jean-Paul 
Delonovi na kytaru a banjo, mandolinista Phillipe 
Ochin a Alain Audras na basu. Vznikli v roce 
1983, moc krásně zpívají a vidět je naživo, je pro 
mě vždy velký zážitek. Jelikož již bylo po půlnoci, 
mí spolubydlící chtěli odjet a já byla také nějaká 
znavená, s těžkým srdcem jsem odjela na ubytov-
nu. Tím pádem jsem přišla o festivalové sejšny, 
naštěstí venku opět jamovali ti včerejší a tak se mi 
krásně usínalo.

A už tady byla sobota. Program začínal již ve 
dvanáct a otevřela ho skupina GrassRoad z Pra-
hy. Všem se moc líbili, slyšela jsem mnoho hlasů, 
že je škoda, že nesoutěžili. Další kapela byla opět 
česká – Veget. Francouzské publikum potěšily 
jejich různobarevné barety, na poslední písničku 
si ho nasadila i jejich zpěvačka Lenka Krausová. 
Jednu chvíli si k base pozvala spoluhráče a zahráli 
nám čtyřručně. Velice efektní! Bluegrass s příchutí 
folku. Pak nastoupili Roots & Gallots z Walesu. 
Ti se mi líbili už loni, a nejvíc tehdy jejich zpívající 
banjista, o kterém jsem se dověděla smutnou 
zprávu, že letos v dubnu odešel do nebeské 
kapely. Byli ale opět výborní! Program na festi-
valovém prostranství pokračoval s koncertem pro 
děti – hrála jim kapela Lonesome Day z Bretaně. 
Pak se děti, kterých tam bylo požehnaně, přestě-
hovali nahoru do pavilonu, kde si mohli malovat, 
vyrábět jednoduché hudební nástroje a podobně. 
Na prostranství je vystřídali dospělí, kteří se učili 
tančit square dance. V místní hudební škole za-
tím probíhaly Master Workshops – bluegrassové 
dílny na všechny běžné nástroje. V pět mělo být 
nějaké hudební překvapení a tím nebyl nikdo jiný, 
než ti mladí angličtí divoši, kteří měli tak velký 
úspěch již ve středu. Další, pro změnu švédská 
kapela Le Chat Mort (Mrtvá kočka) měla výbor-
nou zpěvačku, ale jinak mne jejich muzika moc 
nenadchla, basistka vypadala, že každou chvíli 
usne a tak jsme s Lenkou Krausovou šly na pivo. 
Prý se ale záhy probudili a vjel do nich tempera-
ment. Asi jsme tedy o něco přišly. Bulharská Lilly 
of the West nám opět představila novou kapelu. 
Stálicí, kromě Lilly, je v ní jen basistka Svoboda, 
která teď studuje v Česku. Bluegrassu tam sice 
moc nebylo, ale jejich swingovky a jiné věci byly 
moc příjemné. Prvními soutěžícími večera byli mí 
oblíbení Holanďané Lazy Tater. Jedni z těch, co 
se mi při jejich „ukolébavkách“ tak pěkně usína-
lo. Znám je mnoho let, ale tak dobré jsem je ještě 
neslyšela. Zařadila jsem je taky okamžitě mezi 
favority. Pak nastoupila poslední dnešní soutěžící 
kapela, Blackjack. Obecenstvo snad zapomnělo 
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i dýchat, aby jim ani jeden tón neunikl. Pro mno-
hé byli vítězové jasní. Americké hvězdy Hickory 
Project hrály jako páni bozi, fantasticky rozehra-
ní po týdnu, kdy vyučovali na dílnách. Chvílemi 
zněli jako celý symfonický orchestr. Také jsem je 
tak výborné ještě nezažila. To se již v dáli začalo 
silně blýskat.

Zlatou hvězdou večera byli loňští vítězové 
G-Runs’n Roses. Jenomže se při jejich vystoupe-
ní otevřelo nebe a spustilo na nás kýbly vod. Pár 
stovek nadšenců ale ani to neodradilo a u pódia 
bylo narváno, že by tam neproběhla ani myš. 
Zbaběle jsme utekli do VIP stanu, a jelikož pršelo 
čím dál tím víc, odjeli na ubytovnu. Prý tam pak 
později následoval nádherný sejšn. Člověk holt 
nemůže být všude. Celou noc lilo a mělo pršet 
také celou neděli. Jaké tedy bylo milé překvapení, 
když nás nedělní ráno uvítalo opět sluníčkem. 
V neděli dopoledne jsme byli pozvaní s čestnými 
hosty a muzikantskými hvězdami na slavnostní 
recepci na radnici u pana starosty. Hickory Project 
a Kathy Kallick nám tam potom společně zahráli 
a zazpívali. 

Odpoledni program zahájili Angličané 
Hillbilly Hiccups – pěkný standart. Po nich ka-
nadská multiinstrumentalistka Heather Joyce 
s dlouhokrkým banjem, její inspirací byli Pete, 
Mike a Peggy Seeger, Woody Guthrie či Richard 
Thompson. Žije v Paříži a učí na písničkářských 
dílnách. Bylo to zajímavé! První soutěžící dne 
byli ostravští Blue Rej, bývalí členové legendární 
Modřiny, kteří rejdí po mnoha stylech a hlavně 
nádherně zpívají. V oblibě mají hlavně písničky 
Seldom Scene a Honza Meisel je takový malý 
český John Duffey. Začali zpívat převážně česky, 
což někteří porotci reklamovali, že jim nerozumí, 
o čem zpívají. Když pak spustili anglicky, tak se to 
uklidnilo. Mně se ale líbili, a moc! A když spustili 
svou poslední HITPARADE OF LOVE, již dávno 
bylo obecenstvo jejich. Melting Time z Buda-
pešti nám předvedli spíš popík než bluegrass, 

nedávno jim utekl kytarista, tak měli náhradního. 
No nebyla to má parketa, i když měli krásné texty 
i melodie. Další holandská kapela Except-2, to už 
bylo jinší kafe. Jejich basistka a zpěvačka Mireille 
Schinkelshoek zpívá jak anděl a nádherné byly 
i její duety s kytaristou jménem Ruud De Bruin. 
Velice příjemná muzika, také patří už dlouhá léta 
k mým oblíbencům. Poslední z deseti soutěžících 
kapel byl náš Country Coctail, legendární bratři 
Kryštůfkové s Jardou Chmelem a Richardem Ha-
mouzem. Na tomto festivale hráli již mnohokrát 
a všichni je tam mají rádi. 

Zatímco jedenáctičlenná mezinárodní porota 
odevzdala své výsledky a organizátor Christopher 
odešel počítat body, na placu hrála dívčí kapela 
Abigael’s Orchesta z Grenoblu.

Měli tam spoustu fanoušků a byl to docela 
zážitek, vidět je a poslouchat. A to už se nechal 
vidět pan starosta a jiní hodnostáři a chystalo se 
vyhlašování vítězů. Já žhavila foťáky, ale odvolali 
mě s tím, že Blueland už odjel a mám za ně 
převzít cenu. Soutěž vyhrál náš Blackjack, na 
druhém místě skončil slovenský Blueland a třetí 
místo zaslouženě obsadili Lazy Tater z Holand-
ska. A bylo po slávě! 

Z kapely Lonesome Wally jsem toho moc 
neviděla, neb jsme se věnovali oslavě česko-slo-
venského bluegrassu ve VIP stanu a ochutnávali 
tu obrovskou flašku piva vítězného Blackjacku, 
kterou jsem pomalu neuzvedla a loni si o ní mys-
lela, že je to šampus. Když se vše trochu uklid-
nilo, nastoupila americko-česká kapela, Field & 
Thompson Band ve složení Sue Thompson 
a James Field, kteří společně vystupovali poprvé. 
Posílili je Ondra Kozák a Petr a Pavel Brandejsovi. 
Festival vyvrcholil velkým ohňostrojem. To tady 
ještě nebylo! Po ohňostroji, přestože byl nedělní 
večer a skoro jedenáct hodin, pořád ještě zůstá-
valo mnoho set lidi na poslední senzační místní 
kapelu Howlin Fox, která nás obveselovala při 
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té obrovské vichřici loni v tělocvičně. A stálo to 
za to.

Poprvé jsme i my odjížděli až v pondělí. Fes-
tival senzační, rekordní návštěva, vystřídalo se 
tam nejmíň deset tisíc lidi. Neplatí se tam žádné 
vstupné, tak lidé přichází a odchází, jak se jim 
zachce, většina zůstává. Letos vyšlo i počasí. Já 
měla bohužel poslední den smůlu. Jeden z neděl-
ních silných větrných poryvů mi odnesl ze židle 
papír s poznámkami, zatím co jsem fotila. A jistě 
ho nějaký pořádný Francouz našel, zvedl a hodil 
hned do koše, neb je tam tak čisto, že by se po-
malu dalo ze země i jíst. Takže jestli jsem něco 
zapomněla, není to tak úplně má vina.

Kdybyste se za rok někdo chystal na dovole-
nou tím směrem, určitě stojí za to se tam zastavit, 
poslechnout si dobrou muziku a ochutnat, co se 
tam vaří v těch obrovských pánvích. Celé město 

žije bluegrassem a nikde jinde jsem nezažila, 
aby se na festivale podílelo sto šedesát místních 
dobrovolných pomocníků. Město La Roche sur 
Foron, stejně jako německý Buehl soutěží o ti-
tul Bluegrassové město Evropy. Díky jim všem! 
Příroda kolem je nádherná a Mont Blank hned 
za rohem. 

Lilka v Bülachu 10. srpna 2011

Lilka Pavlak před stánkem Jardy Průchy na Trade Show s kapelou Monogram a Jardou Průchou
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Při své poslední návštěvě Kanady (na osmém 
světovém potlachu) jsem neodolala a přijala 
pozvání svých amerických přátel. V úterý 14. 
června 2011 jsem se vydala na koncert Gibson 
Brothers do vancouverského klubu Wise Hall. 
Pořádala ho Pacific Bluegrass & Heritage 
Society.

Gibson Brothers – kapela bratří Gibsonů – 
se v současné době nachází na úplném vrcholku 
své skoro dvacetileté kariéry. Ačkoli hoši vyrůstali 
na farmě v severní části státu New York nedale-
ko kanadských hranic (měli tedy k bluegrasso-
vým končinám značně daleko), jejich bratrské 
vokály platí za to nejlepší, co současný bluegrass 
nabízí. Začali hrát a zpívat již v útlém věku je-
denácti a dvanácti let. Jejich rodiče poslouchali 
tradiční country a hochům se zalíbily hlasy Buc-
ka Owense a Dona Riche, Louvin Brothers, Dona 
Williamse, Dona Gibsona atd.

Poprvé jsem si jich všimla na IBMA showca-
ses v Owensboru v Kentucky v roce 1995. V ro-
ce 1998 již v Louisvillu zvítězili v kategorii IBMA 
Objev roku. V roce 1999 se objevili na titulních 
stránkách obou prestižních časopisů Bluegrass 
Unlimited a Bluegrass Now. Od té doby jejich 
popularita neustále stoupá. Natočili již deset alb, 
mají za sebou nesčetná ocenění a nominace. 

První nahrávky dělali u Skaggs Family 
Records. Později podepsali smlouvu se společ-
ností Sugar Hill Records a hned jejich první 
album Bona Fide u SH se vyšplhalo až na vrchol 
bluegrassové hitparády v březnu 2003. Článek 
s jejich fotkou na titulní straně o nich vyšel v Blu-
egrass Now v březnu 2004. Jejich písnička That 
Bluegrass Music byla nominována na IBMA 
Píseň roku 2004. Téhož roku v prosinci se objevi-
la jejich další nahrávka Long Way Back Home 
jako jednička mezi TOP Bluegrass Albums. Zů-

stala na vrcholu plné čtyři měsíce.

V roce 2006 se stalo jejich album Red Let-
ter Day opět jedničkou na žebříčku alb na Blue-
grass Unlimited a krátce nato bylo nominováno 
na cenu SPBGMA Nahrávka roku. I další album 
v řadě Iron & Diamonds nezůstalo pozadu 
a vyšplhalo se rovněž na úplný vrchol bluegras-
sové hitparády v roce 2008. V roce 2009 přešli 
Gibson Brothers ke značce Compass Records 
a jejich vokály byly označeny jako nejkrásnější 
harmonie na této straně Hillbillie Heaven... Opět 
byla jejich píseň, tentokrát Iron & Diamonds, 
nominována na cenu IBMA Píseň roku.

V roce 2010 se jejich Farm of Yesterday 
stala jedničkou na Bluegrass Unlimited’s Natio-
nal Survey a další jejich píseň ze stejnojmenného 
alba Ring the Bell byla druhém místě. V tomtéž 
roce byla u IBMA kapela nominována hned ve 
čtyřech kategoriích – album roku, píseň roku, 
vokální skupina a gospelová nahrávka roku. 
Ring the Bell se stala jak písní roku, tak go-
spelovou nahrávkou roku 2010. Letos se objevili 
na titulní straně březnových Bluegrass Profiles 
a Eric v časopisu Banjo Newsletter. 

Jejich poslední řadová deska Help my Bro-
thers se nachází již druhý měsíc (červen a čer-
venec) na prvním místě (jako nejlepší píseň, tak 
i album) na žebříčcích Bluegrass Unlimited. 
Když už předtím v dubnu byla jednička na hit-
parádě časopisu Bluegrass Music Profiles. Tento 
měsíc právě získali několik IBMA nominací. Tak 
kdo ví?

Vloni jsem se na ně chystala do severoně-
meckého Oldenburgu, kde měli 10. dubna je-
diný exkluzivní evropský koncert, ale nevyšlo mi 
to. Bylo to příliš daleko. Ani do Ameriky jsem se 
kvůli zlomenému palci pravé ruky nedostala. Tak 

Gibson Brothers ve Vancouveru 
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jsem na ně v to předpotlachové úterý ve Van-
couveru zkrátka jít musela. Bohužel mne čekalo 
trochu smutné překvapení. 

Leigh mi hned mezi dveřmi oznámil, že 
dnes bude muset zpívat sám. Přiletěli ten den 
z festivalu na Kluane River ve Whitehorse na 
Yukonu a na letišti ve Vancouveru na ně čekala 
zpráva, že Erikovi onemocněl syn a že se musí 
okamžitě vrátit domů na východ. Sedl do první-
ho možného letadla do Montrealu a doufal, že 
se odtamtud dostane dál... Následující koncert 
o den později ve Viktorii na Vancouver Island 
ještě stačili odříct, ale na tento již bylo pozdě.

Vládla značně stísněná nálada, ale obecen-
stvo ještě nic netušilo. Hned na začátku nám 
Leigh zazpíval jejich nejúspěšnější píseň z po-
sledního alba Help My Brother (Pomoc mému 
bratru) a nejenom on byl v myšlenkách u Erika 
a jeho rodiny.

Nejdřív je tedy představím: Kapelu založili 
bratři Eric – banjo a Leigh – kytara a jejich 
takzvaný třetí bratr, basista Mike Barber. Ze 
začátku s nimi hrával také jeho otec, dobrista 
Junior Barber. Před sedmi lety se k nim přidal 
houslista Clayton Campbell. I ten hrával od 
dětství s country kapelou svého otce. Když mu 
bylo osm let, založili si s devítiletým Josh Wil-
liamsem (nyní dvojnásobným IBMA kytaristou 
roku) kapelu Kentucky Young’ns. Hrával ale 
i jinou muziku, neboť zrovna v tu dobu nebylo 
pro mladé muzikanty zrovna „in“ hrát akusticky. 
To se ale rychle změnilo po tom, když do kin při-
šel film bratří Cohenů „Bratříčku, kde jsi“.

Jejich nejmladší přírůstek, mandolinista 
Josh Walsh, pochází z Minnessoty a byl prvním 
studentem mandolíny na Berklee College Of 
Music v Bostonu. Tam začal hrávat s kapelami 
Norhern Lights a New England Bluegrass 
Band. Později si s kamarády založili kapelu 

Joy Kills Sorrow a společně nahráli cédéčko. 
Občas s nimi vystupuje dodnes. V roce 2008 na-
točil svůj první sólový projekt Saturday Night 
Waltz.

Kapela hrála hlavně vlastní skladby, moc se 
mi líbil Bottomland či Sam Smith – písnička 
o veteránovi války Severu proti Jihu, který bydlel 
nedaleko a jejich babička si ho ještě pamatova-
la. Nádherná byla také Leighova Safe Passage, 
moje nejoblíbenější z jejich posledního CD. Také 
Iron & Diamonds neměla chybu. Nechybělo ani 
pár tradicionálů jako Sally Gooding, Ragtime 
Annie...

Leigh se nesměle zeptal obecenstva, co 
by řekli v Britské Kolumbii, kdyby jim Yankee 
zajódloval a přednesl nám potom Blue Yodel 
No.4 od Jimmieho Rodgerse. Nechyběla pocho-
pitelně ani slavná píseň Ring the Bell. Škoda 
jen, že u toho nebyl Eric. Po pár přídavcích ná-
sledovala opravdu ta poslední Orange Blossom 
Special. Hoši mi na památku darovali poslední 
CD Help My Brother a když jsem si je fotila, pro-
hlásili, že když už jim jeden chybí, tak že si tam 
musím stoupnou s nimi. A protože bluegrassák 
všude kamarády má, potkala jsem tam několik 
dlouholetých známých a ti se toho fotografová-
ní rádi ujali.

Cédéčko jsem již tři dny nevyndala z pře-
hrávače. Čím častěji ho poslouchám, tím víc se 
mi líbí. Opravdu stojí za to si ho koupit. Další 
z mých nejmilejších na něm je Talk to Me, kde 
s nimi zpívá jako host Claire Lynch a Alison 
Brown hraje na banjo. Doufám, že se zase ně-
kdy dostanou do Evropy. A jestli ano, nenechte 
si je ujít…

Lilka Pavlak, 15. 7. 2011 
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• Dobro Lebeda z r. 2005. Masiv, Quarterman rezonátor. Silný a barevný zvuk.  Skořepino-
vé pouzdro Shuster. Cena: 13.990 Kč. Rogue Dobro se skvělým zvukem, nové. Cena pouze 
6.990 Kč.Příslušenství na www.dobroshop.eu. chvatal-fast@seznam.cz, tel. 777 200  053, UL

• Jan Zellen, Nashvillský kytarista, odměněný cenami v USA a Evropě, přijímá studenty na 
kytaru v Praze. Mistr akustické kytary se styly bluegrass, jazz, country, swing, blues, fingerpic-
king, flatpicking. Více na http://www.zellen.ic.cz/ nebo tel.:774 626 080

�� Novinky CD – LYRA
LYRA, 5. května 729, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel: 481 672 014, 
email: obchod@lyra.cz, Skype: lyracd, ICQ: 230632077, http://www.lyra.cz

Blue Highway – Sounds of Home 
David Grisman – 25th Year Reunion Concert 
Dale Ann Bradley – Somewhere South Of Crazy 
Junior Sisk – The Heart Of A Song 
Kenny Smith – Return 
Laurie Lewis – Skippin` And Flyin`  
Paul Williams – Satisfied 

Servis
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ALBUM
27.11.2011 Adventní koncert – Boží Dar,kostel
03.12.2011 Bluegrass advent – Kralupy n/V.
10.12.2011 Album a Réva band – Chomuto-

v,restaurace Kulisárna u divadla
19.12.2011 GrassRoad a hosté – restaurace 

U Vodárny, Korunní 75, Praha 
19.12.2011 Vánoční trhy – Most,1.náměstí
28.01.2012 Grass Road a Album – Plzeň, 

ACW saloon,Kollárova ul.
04.02.2012 Bluegrass Minifest – Luka nad Jih-

lavou.,hostinec U Kuřitků, Modrej 
Stejšn,BG Cwrkot a Album

BG CWRKOT
04.02.2012 Bluegrass Minifest – Luka nad 

Jihlavou
02.03.2012 Koncert – (Německo)
03.03.2012 Koncert – Buehl (Německo)

BRZDAŘI
04.12.2011 kostel Vysoká u Kutné Hory
23.01.2012 Praha, restaurace U vodárny
20.02.2012 Praha, restaurace U vodárny
26.03.2012 Praha, restaurace U vodárny

COUNTRY COCTAIL
10.12.2011 Benešov,klub Atlas

POUTNÍCI
02.12.2011 Jesenice u Rakovníka ,Klub Truh-

lárna Country vánoce
03.12.2011 Moravský Krumlov,Pohádkové 

vánoce Náměstí TGM
03.12.2011 Kralupy nad Vltavou ,Bluegrass 

advent
04.12.2011 Klobouky u Brna ,Kostel Country 

vánoce
07.12.2011 Olomouc,Dům armády Country 

vánoce
08.12.2011 Vyškov,Vojenský útvar Country 

vánoce

09.12.2011 Brno,Vánoce na Zelňáku Country 
vánoce

10.12.2011 Mikulov ,Vánoční jarmark Náměstí 
Country vánoce

11.12.2011 Zlín,Zelenáčova šopa Country 
vánoce

12.12.2011 Vsetín ,Restaurace Prádlena Coun-
try vánoce

13.12.2011 Havířov ,Náměstí Vánoční trhy 
Country vánoce

14.12.2011 Pardubice ,Vánoční trhy Pernštýn-
ské náměstí

15.12.2011 Opava ,Horní náměstí Vánoční 
trhy Country vánoce

16.12.2011 Brno,Výstaviště Country vánoce
17.12.2011 Odry ,Masarykovo náměstí Vánoč-

ní trhy Country vánoce
17.12.2011 Lhota Vlásenice,Kulturní dům 

Country vánoce + Country bál
18.12.2011 Kardašova Řečice,Vánoční jarmark 

Před radnicí
19.12.2011 České Budějovice ,Vánoční jar-

mark Náměstí
20.12.2011 Olomouc ,Vánoční jarmark Horní 

náměstí
03.02.2012 Brno Medlánky ,KC Sýpka Count-

ry bál
17.02.2012 Slavkov u Brna ,restaurace Gól 

Country bál
18.02.2012 Brno ,Biskupské gym. 20 let Cest. 

kanceláře Kudrna
24.02.2012 Bučovice,Bistro U draka
25.02.2012 Hodonín ,KD Country bál
08.03.2012 Mělník ,Masarykův dům
09.03.2012 Hovorčovice ,Klub Na okraji
04.04.2012 Nepomuk ,Sál restaurace U zelené 

lípy
18.04.2012 Hronov ,Jiráskovo divadlo
26.04.2012 Vyškov ,Besední dům

Kalendář akcí



Uzávěrka BG listů č. 1/12
je 31.01.2012. Informace o svých akcích a články 

do listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na e-mail 
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo 
vaše příspěvky podle potřeby upravit. stane-li se tak, 
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není 
možné vám vaše příspěvky vracet.

Zájemci o členství v BAČR
Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se 
stane členem do 30.6., zaplatí plný roční příspě-
vek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.

Zájemci o individuální členství mohou zasílat 
peníze složenkou na adresu BAČR, Hubá-
lov 27, 506 01 Jičín nebo převodem na účet: 
108596029/0300. Zájemce o ostatní typy člen-
ství prosíme o kontaktování Petru Seifertovou, 
mobil: 732 730 339 a 734 481 742, e-mail: 
seifertova.peta@email.cz, která s nimi  domluví 
podrobnosti.

Můžete si z internetových stránek BA stáhnout 
formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro 
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku může-
te vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.

Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.
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O svolení ke komerčnímu využívání informací 

z Bluegrassových listů je třeba požádat na naší 
adrese. V případě převzetí velkých článků musí náš 
autor dostat řádný honorář a trváme na uvedení 
Bluegrassoých listů jako zdroje.

Sponzoři
bluegrassové asociace poskytují našim členům po 

předložení průkazky BAČR 5% slevu na nákup zboží ve 
svých obchodech. Děkujeme jim za podporu! Jsou to:

COUNTRYON
U vodárny 4, Praha 3 (st. metro Jiřího z Poděbrad),
tel./fax: 222 510 410, otevřeno Po–Pá 10.00–12.30 a 13.00–18.00 h.

MIROSLAV SKOTICA
Krátká 3279, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 558623500, fax 558622010

RONDO MUSIC
Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

JIŘÍ LEBEDA – LEBEDA INSTRUMENTS
Suchá 22, 363 01 Ostrov nad Ohří
jiri@lebedainstruments.cz, 10  % sleva

PAVEL MALINA, HUDEBNÍ NÁSTROJE MALINA
Prokopova 22, 397 01 Písek, tel/fax 382 212 544

PETR HAHN – HUDEBNÍ NÁSTROJE – COUNTRY WORLD
K. H. Borovského 1422, 356 01 Sokolov
tel. 777 319 040, 352 623 149, e-mail azbest@mbox.vol.cz
5 % sleva na veškeré maloobchodně prodávané zboží

DRECHSLER S.R.O., PRODEJNA HUDEBNIN STRUNKA
Tyršova 91, 276 01 Mělník
pro členy BAČR sleva 5 % na veškeré maloobchodně prodávané 
zboží v prodejně hudebnin 

FIRMA KOBRLE & STEHNO
Výroba a opravy akustických, elektroakustických a elektrických 
kytar a baskytar. Pro členy BAČR 5 % sleva z ceny nového nástroje 
a 15 % z oprav.

M&M&Music – Centrum hudebních nástrojů
Radniční nám. 30, 739 34 Šenov
poskytuje členům BA slevu 7 % na zakoupené zboží
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