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ZPRAVODAJ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU PORTA V ÚSTÍ NAD LABEM

AUTORSKÁ PORTA PŘEKVAPILA

Janko Kulich & kolegium

Vítězná kapela
Nebeztebe

Letošní ročník Autorské Porty nebyl
pro porotu vůbec lehký. Oproti minulým
ročníkům se sešlo mimořádné množství
velmi kvalitních textů. Nešlo jen o verše,
ale i o zajímavé nápady. Například vítězná
skladba Babylon svou originalitou připomněla nástup, s jakým se prosadil před
lety Xindl X. Nejen po stránce hudební,
ale zejména textové – kombinace českého
a anglického textu. Přišel s něčím zcela
netradičním. U brněnské kapely to až tak
nepřekvapilo.
Text na druhém místě naopak měl
jistou dávkou nadhledu a humoru. Téma

smrti není běžné zpracovávat v lehkém
tónu. Konečně Šeříky na třetím místě zaujaly mimořádnou kvalitou textu, nikoli
prvoplánovým, ale naopak lehce filozofujícím a inteligentně poetickým.
Závěrem hodnocení se porota shodla,
že ji mrzí, že oceněných v pořadí nemůže
být více, protože ocenění by si zasloužila celá řada písniček, které se umístily na
dalších pořadích.
Je možné konstatovat, že úroveň autorské soutěže v letošním roce je velmi
nadějným příslibem do příštího jubilejního 50. ročníku Porty.
Miroslav Navara

Martin Čepelík a Andrea Mineva

Autorská soutěž
Staré myslivecké
1. Babylon

Autor: Štěpán Hulc
Interpret: Nebeztebe

2. Zubatá

Autor: Janko Kulich
Interpret: Janko Kulich & kolegium

3. Šeříky

Autor: Martin Čepelík
Interpret: Martin Čepelík a Andrea Mineva
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PORTA v celém Ústí

POPRVÉ SE ZPÍVALO I NA LODI
Pořadatelé vložili do letošního programu zajímavost, která potěšila jak nesoutěžní, kteří přijeli do Ústí ze vzdálenějších míst, tak i posluchače. Zájemci si
mohli zakoupit lodní lístek na projížďku
lodí Marie po Labi a přitom se zaposlouchat do melodií několika kapel.
O projížďku byl takový zájem, že pořadatelé museli jednu kapelu přesunout
na souš. Černého Petra dostala šestičlenná kapela Žíznivý Slim, která si zahrála na náhradním pódiu v restauraci Na
Kopečku. Projížďku si užila ústecká skupina NEŠIL s.r.o. spolu s dvojicí Melda
a spol z Boskovic. „Pro mě i pro Milana je
to vůbec první koncert na lodi, Milan dokonce tvrdí, že to je premiéra, kdy nebude
mít pod nohama pevnou zem. Hrajeme
spolu už hodně dlouho v kapele, ale jako
pár teprve dva roky. Já si skládám pro sebe
folkové písničky a Milanovi se tak zalíbily,
že je nyní hrajeme spolu. Na Portě jsme
teprve podruhé,“ prozradil Petr Meluzín
o sobě i o Milanu Novotném.
Na lodi dělal dobrou náladu i kapitán. Když ho jeden z pasažérů prosil hned
po odplutí z přístavu ve Vaňově, zda by
mohl při zpáteční cestě zastavit u mola na
protější Brné, odpověděl: Chcete zastavit
nebo jen přibrzdit?
KOMORNÍ PŘEDSTAVENÍ
NA KOPEČKU
Nová prostředí si teprve hledají své
publikum. To se ukázalo v případě letošního nového místa pro nesoutěžní Portu,
kterým se stala restaurace Na Kopečku.

Její sál by byl vhodný pro koncert za špatného počasí, ale při teplém odpoledni bez
mráčku tolik nelákal. Je to škoda, protože
i sem byly vybrány zajímavé kapely a písničkáři. Mezi nimi zaujal Honza Piskáček
z Mariánských Lázní. „Do Ústí jsem se
moc těšil, pocházím totiž ze Štětí. Kytaře
a skládání písniček se věnuji už přes třicet let, hrával jsem ve folkové kapele na
vojně, pak jsem měl delší pauzu a skládal
jsem písničky, jak se říká, do šuplíku a teď
je vytahuji, upravuji a chci jimi něco sdělit světu. Po delší době jsem koncertoval
před posluchači na oblastním kole Porty v
Březové, nervozitu jsem už ze sebe setřásl
a rád se sem za rok opět vrátím,“ uvedl
Honza.

ním byla kapela Z Hecu, která se nebála
přivézt na Portu nejen folkové, ale i vlastní beatové skladby a u posluchačů s nimi
zabodovala. Skladby byly většinou pozitivně laděné. Byla mezi nimi skladba s názvem Na gumě nos, která je o klaunech a
říká, že cokoliv nás v životě potká, je třeba
brát s humorem. Stejný název jako skladba má debutující CD. Pár slok za všechno:
Bez klobouku bos, vezmu si na gumičku
nos, jen lásko žádnou paniku, to mají
klauni běžně ve zvyku do dívčích srdcí
pronikat je dávný úděl komika …
ZAHRÁLI OPRAVDU V ZAHRADĚ
Tradičním místem nesoutěžních přehlídek je restaurace Na Zahradě v Brné.
To místo si to rozhodně zaslouží, konají
se tu pravidelné páteční koncerty, hlavně
s country kapelami. Své domovské sídlo
zde má skupina Za Stolem, která měla
čest zahajovat páteční přehlídku. Složení
kapely se po roce nezměnilo, kapelníkem,
zpěvákem a hráčem na kytaru a harmoniku zůstal Zdeněk Matušík, banjo rozezníval Jirka Beran, na sóĺovou kytaru hrál
Honza Zahrádka zvaný Hlína, basovku
ovládá Vlasta Zedník a další kytaru Milan
Zábrana.

Za Stolem

Honza Piskáček

V MEDUSE BYLO CO VYBÍRAT
Šest kapel i písničkářů předvedlo zaplněné předzahrádce u restaurace Medusa
celou škálu hudebních žánrů, skladby se
zajímavými texty. Příjemným překvape-

NEJZVUČNĚJŠÍ KONCERT
ZNĚL NA HVĚZDĚ
Melodie na otevřené scéně u okružní
křižovatky Na Hvězdě dávaly v pátek večer veřejnosti najevo, že krajskému městu
v těchto dnech vládne Porta. Atmosféru
potvrzoval svým komentářem Honza
Moucha. Po koncertu skupiny SKIBLU
z Ostravy připomněl posluchačům klasickou skladbu Jožin z bažin, která se stala po Česku hitem i v sousedním Polsku
a Poláci ji dokonce přijali za svou. Honza
kapely naladil na příštím ročník Porty,
když jim připomněl, že letos poprvé pořadatelé ocení nejlepší texty v autorské
soutěži peněžními prémiemi.
Václav Sedlák
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World
of
Porta
Mezinárodní formát má již několik
let Porta. Poláci, Slováci či Nizozemci si
za těch pár ročníků vyzpívali oblibu a respekt u publika, ale přesto se mezi partou
„štábních důstojníků“ Porty, účinkujících
i diváků stále vede polemika, zda je „mezinárodnost“ pro festival přínosem či nikoliv.
Vedle toho však existuje i jiná rovina úhlu pohledu na portovní muziku.
Ať chceme nebo nechceme, je ryze česká
tónina trampské hudby, na jejíž notové
osnově Porta vlastně vznikla, stále více
překrývána širokožánrovým spektrem
folku. Na soutěžních scénách však zní též
rock, pop, swing, world music, spirituály,
etnická hudba. Žánrová krabička je spíše
velikánskou bednou všemožné muziky.
Jinými slovy, současní muzikanti si příliš
nelámou hlavu s tím, zda jejich produkce
na Portu patří či nikoliv. Na oblastních
kolech stále častěji zní angličtina, ruština,
řečtina, polština, jidiš, cikánská hudba…
Do autorské soutěže se dokonce přihlašují skladby s texty v angličtině a jejich
autoři to považují za naprosto přirozené.
Těmito pohledy je Porta mezinárodní
jaksi spontánně.
Podívejme se na účinkující v oblastních kolech, na jejich národnost či domovinu. Hlásí se Rusové, Američani,
Němci, Holanďani, Poláci, Irové, lidé
s kořeny maďarskými, balkánskými, italskými apod. Na severomoravském oblastním kole dokonce „pískala“ rozhodčí
z Nizozemska. Po několika letech strávených na řeckých ostrovech se na scénu
Porty vrátila virtuózní violistka Natálie
Velšmídová se svojí Natalikou. Jako host
brněnského kola strhla publikum bouřlivě vygradovaným vystoupením, skládajícím se z písní různých národů. Myslíte, že
někdo z diváků brblal, že nejsme v řecké
taverně, ale na české Portě?
A tak se ještě jednou ptám, je v tomto
kontextu přídavné jméno „mezinárodní“
v názvu ústecké Porty nepatřičné?
Petr Lochness Křivohlávek
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PROGRAM

49. ročníku Mezinárodního festivalu v Ústí nad Labem

v centrálním parku na Severní Terase
Sobota 6. června
15:30 - NÁPLAVA ZAHAJUJE
16:00 - MEZINÁRODNÍ FINÁLE V INTERPRETACI
+ hosté: VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO, RIDING HOPPERS, PETER JANKŮ (SK)
19:40 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ
20:00 - GALAVEČER - PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ,
TOMÁŠ LINKA S PŘÍMOU LINKOU
22:00 - TÁBORÁK

Porota Československé autorské soutěže PORTY

SEZNAM POROTCŮ
ČESKOSLOVENSKÉ AUTORSKÉ SOUTĚŽE PORTY
Dr. Leoš Kosek
PhDr. Mirek Kovářík
PhDr. Miroslav Navara
Táňa Kindl Nováková
Veronika Rezková
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D
Ľubomír Wágner (SK)

hudební redaktor
pedagog DAMU Praha, herec
textař
básnířka
hudební redaktorka Českého rozhlasu Dvojka
spisovatel, encyklopedista, kytarista, skladatel, textař, muzikolog
textař a hudební redaktor

Praha
Praha
Praha
Ústí nad Labem
Praha
Ústí nad Labem
Bánská Bystrica

SEZNAM POROTCŮ
PRO MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ PORTY
Miloš Keller
Dr. Leoš Kosek
Zdenek Schwager
Dr. Paweł Szymkowicz (PL)
Ľubomír Wágner (SK)

hudební redaktor, moderátor Country radia , instrumentalista
hudební redaktor,
hudební redaktor, instrumentalista
ředitel festivalu Kropka PL
textař a hudební redaktor

Praha
Praha
Vitějovice
Glucholazy
Bánská Bystrica

ČESTNÍ HOSTÉ PORTY
Miroslav Albrecht, Mirek Černý, Eliška Dittrichová, Jan Dobiáš, Ivan Dostál, Pavel Dufek, Zdeněk Ečer, Milan Knotek, Leoš
Kosek, Mirek Kovářík, Petr Lochness Křivohlávek, Tony Linhart, Miroslav Kocour Mikeš, Petr Mečíř, Marie Amunka Navrátilová,
Miroslav Navara, Karel Poláček, Milan Rambousek, Veronika Rezková, Anna Roytová, Milan Rychlý, Pavel Sejk, Fedor Ňuf Skotal,
Paweł Szymkovicz, Jiří Vondráček, Ľubomír Wágner, Josef Zikmund

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB FESTIVALU
Tereza Bárová, Marcela Bořutová, Jolana Dvořáková, Iva Horká, Karel Fencl, Ludmila Jarošová, Petr Lochness Křivohlávek,
Barbora Linková, Jan Loučka, Jan Moucha, Jiří Půst, Zdeněk Stárek, Jindřich Šrejber, Vratislav Urban, Josef Vejlupek,
Petr Vlasák, Pavel Zeman
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F OLK E R OV
NÁVR AT NA MIE STO ČINU

Pre Petra Janků to bol návrat po rokoch
do Ústi, v prestrojení za pesničkára. Jeho
meno v tomto meste nie je neznáme. Je zapísané na doskách, ktoré znamenajú svet,
konkrétne Severočeského divadla opery
a baletu v Ústí nad Labem, kde bol výtvarníkom scény inscenácie Cikánské kořeny/í, ktorá mala premiéru 14. 11. 2008. Peťo
sa znovu vracia do Ústi nad Labem. Vracia
sa po roku na Portu, ale už ako hosť.
Rok sa rýchlo obrátil. Čo Peťovi priniesol?
Veľký úspech zaznamenala novembrová šnúra koncertov Petra Janků spolu
s českou folkovou kapelou Žamboši, pri
príležitosti 25. výročia Novembra ´89.
Turné sa konalo v rámci Česko Slovenskej
vzájomnosti. V decembri Peťo potešil
svojich fanúšikov hudobným singlom s
piesňou Vianočná. Limitované CD bolo
zakrátko beznádejne vypredané, ale pieseň
s úspechom plávala na vlnách Slovenského
rozhlasu i rádia Lumen. Svojich poslucháčov potešil desiatkami odohraných
koncertov. V súčasnosti mu už jeho múza
diktuje nové piesne. Máme sa na čo tešiť.
Jana Matzová „Amazonka“

Skromný, sympatický a milý. Taký je
Peter Janků. Keď sa jeho prsty dotknú gitarových strún, mení sa na živel. Je emotívny,
rozžiarený a rozbúrený. Vyspieva všetko
dobré i zlé. Nenápadne mierenými slovami
triafa presne. Prekvapuje, neubližuje, ale
rozvášňuje. Odkrýva svoju rozhľadenosť,
prebúdza dôveru a zostáva nezabudnuteľný. Aj takýto je slovenský pesničkár, spievajúci scénograf, ktorý svoje schopnosti
a talent delí spravodlivo medzi divadlo,
televíziu a hudbu.
Čoho sa dotkne myšlienkou i činom,
to rozkvitá. Svoju umeleckú pečať nechal vo viacerých divadlách na Slovensku
i v Čechách, za čo získal ocenenia.
Nespravodlivosti sveta, ktoré ho pálili,
spracovával ako investigatívny žurnalista
prostredníctvom televíznych relácií. Iné

žeravé uhlíky vkladá do svojej hudobnej
tvorby, z ktorej sa zrodili už 4 hudobné
tituly (CD) s názvami: Až doteraz, 3306
sekúnd života, Folkové reportáže a 20 rokov čakania. Tí, ktorých jeho hudba oslovila, nemuseli čakať dlho. Svetlo sveta uzrel
v roku 2014 piaty titul s názvom Tak nech
je...
Aj napriek tomu, že na hudobnej scéne
sa pohybuje dve desaťročia a jeho koncerty
sú vždy plné, zaradil sa pred rokom medzi
súťažiacich. Len tak, bez veľkých ideálov,
aby potešil priaznivcov scény. A ono to vyšlo. Riadenie osudu ho posunulo na víťazné pódium súťažnej prehliadky Turzovský
vrabčiak 2014, odkiaľ viedla cesta na Portu
do Ústí nad Labem, kde sa predstavil sám,
a aj s hudobným zoskupením Pridaná
hodnota.

www.portausti-festival.cz
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ZEPTALI JSME SE
Čím vás zaujal program letošní Porty?

Soňa a Ladislav Kozáčkovi, Ústí nad Labem

Byli jsme si poslechnout pár skladeb
už ve čtvrtek. Dnes jsme přišli zas, líbila se nám Slovenka Maya. Country se dá
poslouchat. Je tady pěkná atmosféra, příjemné posezení s občerstvením.

Sabina Fiedlerová, Ústí nad Labem

Program jsem nečetla, přišla jsem
sem s kamarádkou, která je fanynka do
country jako já. Tento hudební styl jsem
poslouchala už jako dívka, často jsme jezdili na vodu.

VŠE NEJ

ZLATÉMU ÚSTEČÁKOVI
Zlatým Ústečákem je od pátečního
večera Tony Linhart, který letos oslavil
pětasedmdesáté narozeniny. K jubileu dostal kromě titulu dort se svojí podobiznou
a dres s číslem „75“. Dojalo ho zejména
to, když mu Jindra Štejber z organizačního štábu Porty řekl, že je vůbec prvním
účastníkem Porty, kterému štáb udělil titul Zlatý Ústečák. „Stříbrňák je pro účastníky Porty běžný, Tony Linhart dostává
Zlaťáka, protože pro trampskou písničku
udělal maximum a věřím, že ještě udělá.“
Potěšený Tony Linhart se svým Pacifikem
navázal Tuláckým blues a dvěma přídavky. Spokojení fanoušci se pak přemístili
k Laguně, kde na ně čekal „na vodě“ Pavel
Dobeš.
(av)

Předkrm je klasika
Honza Moucha a jeho bluegrassový
Monogram jsou na Portě stálice. Tradici
kapela neporušila ani letos a zahájila
Portu „Předkrmem“ na Laguně. Potlesk
byl odměnou i pro další vystupující skupiny Monokl a Od plotny skok.
(av)

Dominika Danielová, Ústí nad Labem

Starými klasikami, jako jsou Roháči,
Pacifik, Jitka Vrbová. Oblíbených písní
mám spoustu, třeba od Pacifiku Krysař a
král, ale tu často nehrají. Na Portu chodím každý rok, už od malička. Trochu
vázne organizace a je škoda, že už to
není typický festival, jakým Porta byla.
Publikum se sem sjíždělo z celé republiky, lidé si tu stavěli stany.

Michal Vyhnálek, Praha

Složením. Jsem tady poprvé a poslouchám. Líbí se mi, že tu jsou hudebníci z celé České republiky i ze Slovenska.
Zaujaly mě slovenské kapely, mají rytmické písně.
(av)

Bavil i poslouchal
Karel Kyncl Krakonoš s Alternativou je na Portě ostřílený účinkující. Festival si
užívá i jako posluchač. „Minulý rok se mi líbil koncert Wabiho Daňka na Laguně, a tak
se letos těším na Pavla Dobeše,“ řekl Karel Kyncl Krakonoš. Vzpomněl na portovní
vystoupení v předchozích letech, na Trampské sedmě, v sále kulturního domu i na náměstí. A na předkola v ústeckých kavárnách. Litoval ale soutěžící na scéně B na louce
u Chýše. Hráli, když bylo slunce nejvýš, od jedné do čtyř. „Ale tento prostor se mi líbí,“
řekl před velkou scénou v Centrálním parku.
av / foto: Hanka Houdková
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Festivalová inventúra Turzovského vrabčiaka

V hlavnom meste súťaženia na
Slovensku, v Turzovke zazneli 16. mája
2015 piesne našich žánrov už po desiaty
krát.
Na slovenské pomery je to významné jubileum. Ak sa nájdu nadšenci, ktorí
s elánom zorganizujú zaujímavé podujatie, tak ako je to v prípade turzovských
organizátorov Janka Schütza a Agátky
Machovčákovej, tak sa to podarí. Zvyčajne
prvé dva ročníky akéhokoľvek podujatia
robia organizátori so srdcom a nadšením.
Pri treťom už nadšenie opadne a nastúpi
skúsenosť a poznanie. Ak sa aj tretí ročník
podarí, tak si povieme: „Do tretice všetko
dobré“, a ak okolnosti dovolia a uskutoční
sa aj ročník piaty, tak oslávime polookrúhle jubileum. Na Slovensku je to tak, že
festivaly našich žánrov väčšinou vydržia

štyri, päť, či šesť ročníkov
a končia. V prípade, že sa
niektoré dožije prvého veľkého okrúhleho výročia,
tak to môžeme považovať
za úspech, obzvlášť v prípade, keď je to súťažná
prehliadka. Hlavne u podujatí našich žánrov (tfc)
môžeme hovoriť o úspechu,
ak sa prekoná toto kritické
obdobie. Vždy je to o zotrvačnosti a sile vydržať.
Pozitívom sú priaznivé spoločenské pomery, ktoré podujatie neohrozili a bonusom
kamarátska atmosféra, ktorá v Turzovke
vždy vládla. Turzovský vrabčiak je o to
dôležitejší, pretože je to jediná postupová súťažná prehliadka na Slovensku
a spolupracuje s festivalmi na Morave
a v Čechách. V kontexte uvedených čísel je
to dobré, lebo spolupráca s Portou tu trvá
už sedem ročníkov. Uvidíme ako sa bude
dariť ďalej.
Kto priletí súťažiť na Portu zo
Slovenska?
Na Turzovskom vrabčiakovi sa do súťaže zapojilo 11 interpretov, ktorí krúžili
okolo folku v rôznych zaujímavých podobách. Predstavilo sa spolu 27 muzikantov,
odznelo 38 piesní a zaklincoval to hosť

(kapela Deart). Do medzinárodného finále
autorskej súťaže Porty sa napokon dostali
tieto piesne.
Československé „rodinné striebro“
v podobe trampskej piesne Bodliak – autorky Márie Beňovej (Banská Štiavnica).
Bodliak bude pohladením duše a vnesie
trochu romantiky do reality života.
Druhá pieseň: Dobré je, keď ťa zubatá
vyzuje – autora Janka Kulicha. S nadhľadom a humorom pripomenie krutú realitu
života, že na každého čaká drevený spacák.
Do medzinárodného finále interpretačnej súťaže Porta postúpili:
JANKO KULICH & KOLEGIUM
(Žiar nad Hronom).
3DRIVE (Žilina), folkrockové zoskupenie pánov hudobníkov okolo lídra Igora
Cvacha. Muzikant mieni a reálny pracovný
život mení.
Na porťáckom pódiu sa napokon
predstavia ďalší postupujúci: VOĽNÉ
ZDRUŽENIE JAMU – mladá folková kapela, plná elánu z Bratislavy
L&R – duo, ktoré je jadrom zoskupenia
Robo Hulej a Spod Budína (víťaz interpretačnej Porty 2011) Čo si na nás prichystali?
Ak sa to chcete dozvedieť, nenechajte si
ujsť súťažné prehliadky, na ktorých sa vždy
rodia aj hviezdy.
Ľubo „Puky“ Wágner;
Jana Matzová „Amazonka“; T.O. Čierna puma

Ať žije PORTA 2015 se Starou mysliveckou
Stará myslivecká společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ
Distilleries doprovází opět letos, podobně jako v předchozích letech, přehlídku folkové, country a trampské písně PORTA 2015.
Největší česká likérka nemůže chybět u žádné z významných společenských událostí na Ústecku, tedy ani u kulturních,
z nichž patří právě PORTA 2015 k největším. Likérka je po desetiletí pravidelným partnerem tohoto nejstaršího a největšího hudebního folkového festivalu a značka Stará myslivecká je s ním
neodmyslitelně spjata.
„Na dění na Ústecku nám záleží, jsme jeho součástí. Proto
naše podpora PORTY, ale také ledního hokeje. Je však nutno
poukázat, že nepodporujeme pouze významově velké akce, které město prezentují v rámci republiky. Pustili jsme se například
spolu s ústeckými městskými obvody do zvelebování dětských
hřišť. Nejprve na ústeckém sídlišti Dobětice, teď se právě intenzivně pracuje na dětském hřišti v Hornické ulici. Zajišťujeme
sem herní komponenty, aby si tu už koncem června mohli
nejmladší Ústečané hrát,“ říká generální ředitel Pavel Kadlec.
Podporou řady projektů firma dokládá svou společenskou odpovědnost k místům, kde působí.
„Letošní PORTA bude opět víc než úspěšná. Přiláká do Ústí
nad Labem spoustu vyznavačů folkové, country a trampské pís-

ně, kterým nabídne po všech stránkách jen to nejlepší a oni se
sem budou zase rádi vracet,“ věří generální ředitel společnosti
GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries.

Generální ředitel společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries
Pavel Kadlec.
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JANKO KULICH A KOLEGIUM VÁS DOSTANÚ DO VARU

Keby Janko Kulich a jeho Kolegium
boli charakteristickou vzorkou života
ľudí v našej spoločnosti, to by sa nám žilo
radostne. Prečo? Je to parta muzikantov,
ktorí sú nielen dobrí kamaráti, ale majú to
šťastie, že sú aj kolegovia v práci (Mestské
kultúrne centrum Žiar nad Hronom SK) a všade, kde sa vovalia, sa rozprúdi
dobrá nálada. Je to naozaj nadštandardné zoskupenie dlhoročného pesničkára

a muzikantov, ktorí majú za sebou rôzne
hudobné počiny, či už autorské alebo organizačné. Zoznámte sa, prosím:
Janko Kulich – pesničkár, autor textov a hudby, hudobný producent, spoluorganizátor podujatia Folkové Bojnice,
Countrenie v Žiari na Hronom, moderátor vlastnej talkshow „Tok slov“ s populárnymi osobnosťami, ako aj iných
podujatí. Je to majster slovíčok, ktoré

s humorom dokáže poskladať do textov a tie rozoberajú priam neuveriteľné
banality. To, že tie banality sú súčasťou
nášho života, si uvedomíme, až keď počujeme jeho texty. Ako príklad uvediem
pieseň Cikanička v snehu. Janko je torpédo, živel s jemnou dušou, pretože svoje piesne už venoval zdravým i chorým
deťom, organizácii Dobrý Anjel, bežným
ľuďom v rodnom kraji i psíkom v útulku.
Uvažuje nad láskou i Bohom. Rozprúdiť
dobrú náladu mu pomáhajú: Marián
Vojtko - basgitara, bývalý člen folkovej
kapely TAJF, organizátor hudobných
podujatí Kremnické laso, Kremnická
bašta. Štefan Hlôška - ústna harmonika
a country imidž kapely. Matúš Holečka
- elektrická a akustická gitara, perkusie.
Autor hudby pesničiek pre deti a bezprostredný zabávač. (Na Porte namiesto
neho zahrá Richard Paczelt). Kapela má
na svojom konte tri hudobné albumy, 10
videoklipov, desiatky koncertov a čo je
hlavné, do svojho prejavu dávajú emócie.
Za zmienku stojí spolupráca kapely s čoraz populárnejšou pesničkárkou Simou
Martausovou (Miss Porta 2011), či turné
so spisovateľom Jozefom Banášom.
Jana Matzová „Amazonka“

Maja Beňová prináša jemnosť a romantiku
Maja Beňová je jemné žieňa, ktoré do
svojej tvorby vkladá nehu, krásu, dobro
a poriadny kus romantiky. Keď sa k tomu
pridá jej čistý a nežný hlas, poslucháč sa
dostáva do úplne inej dimenzie, ako je reálny život. V dnešnom komplikovanom
svete je to balzam. Jemnosť pesničkárky
je obalom, pod ktorým sa schováva silná
žena. Hrať na gitare s učila pod dohľadom
starších bratov, vyštudovala elektrotechniku v trampskej Handlovej. V osemdesiatych rokoch pôsobila v trampskej kapele
TORBA, s ktorou prevandrovala vtedajšie festivaly ako: Ozveny ciest (Tlmače),
Trampský mlyn (Skalička - Hranice na
Morave), Country za mestskou stodolou (Brezno) a iné. Spolu s členmi kapely
fungovali aj ako trampská osada TÚLAVÍ
(Banská Štiavnica). Ako pesničkárka vydala hudobný album s názvom ... sme
ľudia ... . V súčasnosti hráva s country kapelou HURIKÁN, najčastejšie pri

Počúvadle, na terase u Blaškov, pod bájnym Sitnom, kde sa v hraní striedajú
s ďalšou (ústeckému publiku) známou

kapelou Pacipacifik zo Zvolena (víťaz diváckej Porty 2011 a hosť Porty 2014).
Jana Matzová „Amazonka“
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