Šťastné třinácté Banjo: již 22. října!
Ano, v sobotu 22. října se uskuteční 22. přehlídka,
mající v názvu kouzelný trampský hudební nástroj: banjo. Za
posledních třináct let těch Regi bylo v našem městečku již
devět a Bystřických dokonce dvanáct!
Od samého počátku se tyto přehlídky hlásily
k trampingu a country a těmto žánrům zůstaly po celou dobu
své existence věrné. Tuto orientaci se pořadatelé letošním
ročníkem rozhodli ještě zdůraznit tím, že pozvali ty nejlepší
současné trampské kapely z blízka i z dáli. V této obdivuhodné
sestavě deset plus jedna uvidíte a uslyšíte všechny ty krásné
modifikace a podoby trampské písně, do kterých se za ty
desítky a desítky let vývoje rozkošatila.
Které kapely to tedy budou?
Alibaba – dnes trio, na kterém najdete stopy snad všech spřízněných žánrů od trampské písně
přes americké blues až po vrcholy Krbiho kytarových sól v Mirkových skladbách…
Domino – ve svém repertoáru vychází především z lidových písní, ale jejich zásluhou jich
mnoho proniklo i k táborákům – Kvak nezapře svůj původ v kapelách zlaté trampské éry…
Dostavník – bluegrassové překvapení posledního Banja – kapela, která se svým vlastním
repertoárem prosadila na mnoha velkých přehlídkách a okouzlila i bystřické obecenstvo…
Falešná karta – osadní kapela, která doslova voní táborákem, věrně provázející Bystřické
banjo od jeho vzniku – snad za každé své vystoupení získala cenu našich nadšených diváků…
Kiďák – Vojta Tomáško – kamarád, vystupující u nás snad již po páté a společně zde
pokřtíme i jeho poslední CD – k trampingu v jeho nejčistší podobě se vždy hlásil a hlásí…
Ozvěna – brněnská super-trampská skupina, jejichž písně patří do zlatého fondu tohoto žánru.
Bystřické publikum okouzlila již několikrát a rádi se po létech k nám opět navrací…
Přátelé – spoluzakladatelé bystřických přehlídek, kteří dodnes jezdí k táborovým ohňům po
mnoha osadách, okouzlují krásou Palcových skladeb i multinástrojovým kumštem Šimona…
Přístav – další brněnská trampská legenda, ovládající strhujícím způsobem desítky ryvolovek
a další široký hudební repertoár. I ona je držitelem několika ocenění bystřických diváků…
Špunt – přerovská, původem trampská skupina, pokračuje již v druhé generaci v rozšiřování
vlastní tvorby i skladeb převzatých – z posledního Regi ji diváci poslali poprávu na Banjo…
Tempo di vlak – velký ostravský trampský fenomén známe i u nás, kapelník Cowboy žene
své muzikanty a zpěvačky jednoznačně v tradicích dávné i současné písňové romantiky…
Velkobystřický MS Band bude již podruhé úspěšnou předkapelou naší přehlídky - své
vystoupení rozjede před zahájením BB a opět se postará o tu správnou country atmosféru…
Zbývá snad už jen dodat, že přehlídku jako vždy zvučí mistr tohoto oboru František
Petřík a uvádí ji – jako již mnoho a mnoho let – sympatická lipenská moderátorka Blanka
Tornádo Prudilová.
Snad nám dáte zapravdu, že jsme letos připravili velmi lákavé menu z oblasti
trampské, country, folkové i bluegrassové muziky, kterým bych se i já rád hezky rozloučil
nejen s kapelami, ale především z bystřickými diváky jako zakladatel, organizátor a
dramaturg bystřických přehlídek. Těm samozřejmě zůstávám do budoucna věrný jako divák a
rád se s těmi stovkami skvělých přátel setkám za pár týdnů nejen na letošním Bystřickém
banju. Proto ahoj v sobotu 22. 10. v 15:30 v našem prastarém, dobrém, bystřickém kulturáku!
Za pořadatele

J.Jerry Koš

