
Frontman Lord Bishop z USA bur-
cuje fanoušky na světové hudební scéně 
již od roku 1999. Jeho hudba je pekelně 
dobrý útok na vaše smysly – atmosféra 
Hendrixe, energie Nirvany a humor 
Zappy. Jeho živá vystoupení jsou vždy 
nezapomenutelným hudebním zážitkem. 
Lord Bishop je „černý obr“ (2 metry 
a 120 kilo) z New Yorku a jeho Lord 
Bishop Rocks kapela představuje troufalý 
a bláznivý mix rock´n´rollu, funky, soulu, 
sex appealu a energie. (red) 

 „Letos začínáme na hradbách 
v úterý 27. června, a to hned 
pěkně zostra a od podlahy. První 
kapelou totiž budou američtí 
rockeři Lord Bishop Rocks, je-
jichž rock´n´roll představuje 
směs syrového rocku, tanečního 
funky, emotivního blues, drzého 
punku a podle promotérů má 
dojít dokonce i na kouzelné voo-
doo,“ zve za organizátory ředitel 
festivalu Pavel Ondrůj. 

 Festival bude trvat přesně de-
set týdnů, ukončen bude v úterý 
29. srpna. „Pořadateli jsou stejně 
jako vloni Nadační fond Blues 
nad Bečvou a Kulturní a infor-
mační služby města Přerova. Ná-

břeží nad Spálencem se rozezní 
ve stejném režimu jako minulé 
léto každé prázdninové úterý 
v 19 hodin. Vstupné na koncerty 
je dobrovolné,“ doplnila za or-
ganizátory Lada Galová z Kul-
turních a informačních služeb 
města Přerova. 

Kompletní program prázd-
ninových koncertů přinášíme 
na dalších dvou stranách Hra-
debních novin. V případě deš-
tě budou koncerty přesunuty 
do Klubu Teplo na Horním ná-
městí. Veškeré informace o festi-
valu a jednotlivých interpretech 
na www.hlnh.cz nebo na FB. 
 (red)
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Hudební léto na hradbách odpálí 
Lord Bishop zostra a od podlahy

Deset špičkových koncertů odlišných 
žánrů nabídne letos druhý ročník 
festivalu Hudební léto na hradbách.

Foto ohlédnutí za loňským prvním ročníkem

Loňské vystoupení polských Boogie Boys s frontmanem 
Bartkem Szopinskim sklidilo na hradbách velké ovace. 
Živelné boogie tehdy rozpálilo 550 příchozích.

Klezmer na hradbách byl příslibem taneční muziky s vlivy 
Balkánu a židovskými prvky. Pražský Cirkus Problem na-
plnil očekávání beze zbytku.

Blues-rock na hradbách v podání anglického kytaristy Willa 
Johnse byl excelentní tečkou za prvním ročníkem festivalu. 
Synovec Erica Claptona a George Harrisona dokázal, že není 
s nejslavnějšími muzikantskými rody spřízněn náhodou. 

Vloni lákaly koncerty na hradbách každé úterý stovky příznivců muziky. Foto: Pavel Ondrůj

Ráno krev, večer zpěv 
aneb

Darujte krev 
s hudebními úterky 

na hradbách
 Nemocnice Přerov ◆ Hema-
tologicko-transfúzní odděle-
ní ◆ každé úterý 6–8 hod. ◆ 
odběry krve jen prvodárci

Každý prvodárce obdr-
ží vstupenky pro 2 osoby 

na představení do Městského 
domu dle vlastního výběru.

PoDPoRa
DáRcovství

Obr z New Yorku

vážení hradebčané,
rok se s rokem sešel a před námi 

je již druhý ročník Hudebního 
léta na hradbách. Čeká nás deset 
letních úterků, plných různorodé 
muziky. Jako každý správný festival 
i ten náš má nově své periodikum. 
Hradební noviny, jež právě držíte 
v rukou. Nabízejí krátké ohlédnutí, 
ale především program letošní. Co 
nás tedy čeká? Stejně jako minulý 
rok částečně využíváme nabídek 
promotérů zahraničních kapel, kte-
ré jsou na turné po České repub-
lice. To proto, aby festival zůstal 
nadále nízkonákladový. 

Spektrum žánrů bude zase růz-
norodé, od hutného rocku přes ska, 
uslyšíme též trochu country, folku, 
latiny, jazzu a blues. Zajímavostí, 
v našem regionu nepříliš obvyklou, 
bude fúze tradiční perské hudby 
a španělského flamenca, jež před-
vede Shahab Tolouie z Íránu. Ne-
chceme opakovat interprety z mi-
nulého ročníku, byť o přerovské 
publikum maximálně stojí. Záro-
veň z vašich reakcí, milí hradebča-
né, cítíme nadšení z dramaturgické 
skladby. Proto jen jediná výjimka 
– Bartek Szopinski, letos dorazí 
jako host svých krajanů, polských 
Outsider Blues. 

Opět spouštíme kampaň „Ráno 
krev, večer zpěv“ na podporu 
dárcovství krve. Prvodárce přiví-
tají v přerovské nemocnici každé 
úterní ráno a spolupořádající Kul-
turní a informační služby města 
Přerova je odmění dvěma vstupen-
kami na představení do Městského 
domu. 

Festival bychom nezorganizovali 
bez maximální podpory statu-
tárního města Přerova, již patří 
vyzdvihnout. Dalšími zásadními 
partnery jsou Olomoucký kraj, 
společnosti Meopta, Teplo, Pře-
rovská stavební společnost, firma 
Jutty Group a Technické služby 
města Přerova. Děkujeme i všem 
ostatním menším sponzorům, 
mediálním partnerům a podporo-
vatelům. Přejeme vám pěkné léto, 
nejen s našimi hudebními úterky 
na hradbách!

 Pavel Ondrůj,
 ředitel festivalu

Foto P. Ondrůj Foto P. Ondrůj Foto P. Ondrůj

http://www.hlnh.cz
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Archiv GENTLEMEN´S CLUBu
Foto: Zlata Hanz

Archiv SHAHAB TOLOUIE

Archiv CHARLIE SLAVÍK

Archiv OUTSIDER BLUES 

Archiv GLAYZY 

Archiv THE OAKLAND SISTERS

Archiv SANTIAGO FERREIRA TRIO

Archiv KOLLAR – BORLAI - BARABAS

4. července 
ska na hradbách

1. srpna 
Hippie na hradbách

8. srpna 
Flamenco na hradbách

29. srpna 
Hradby ve 

stylu 50. let

15. srpna 
Blues na hradbách

22. srpna 
Big beat na hradbách

11. července 
garage-folk na hradbách

25. července 
Brazil – latina na hradbách

Pánové potěší ucho i oko ne-
jedné ženy. Jejich osobitý, sko-
ro až mafiánský styl, pestré ná-
strojové složení – kytary, basa, 
dechy, klávesy, bicí – a písně 

z vlastní dílny vždy roztančí 
každého diváka. Gentlemeni 
letos slaví již 14. narozeniny 
a patří k největším stálicím 
hranické hudební scény.

Polská bluesová zpěvačka Ela 
Dębska, díky níž si mohli poslu-
chači zavzpomínat na nesmrtel-
né songy Janis Joplin v Přerově 
už před dvěma lety na festivalu 
Blues nad Bečvou, bude ozdo-
bou prvního hradebního srpno-
vého úterku. A nejen to. Polská 
písničkářka, která má v reper- 
toáru i skladby Leonarda Co-
hena či Jimiho Hendrixe v oso-
bitých úpravách, je i autorkou 
vlastních písní.

Zajímavostí je, že hostovala 
ve wroclavské opeře, s níž 
absolvovala turné s před-
stavením Vlasy a zpívala 
i ve Verdiho operách. Jako 
herečka hrála v několika 
filmech a k některým složila 
hudbu.
Doprovodná kapela zahraje 
ve složení: Mateusz Maniak 
– bicí, Marcin Spera – basky-
tara a Mateusz Kowalczyk 
– kytara. 

Shahab Tolouie Trio sestává 
z: Shahab Tolouie, který hraje 
na tříkrkou flamenco kytaru 
(fusetar), se zároveň za mikro-
fonem představí i v roli zpěvá-
ka. Na baskytaru dále zahraje 
Gavrilo Alexič a na bicí Petr 
Hadr.
Shahab Tolouie je virtuózní 
kytarista, skladatel a zpěvák 
původem z Íránu, který pre-

zentuje osobitý hudební styl, 
v němž se pojí tradiční perská 
hudba s prvky flamenca. Tento 
multikulturní inovační styl je 
někdy označován jako ethno-
-flamenco (Persian & Flamen-
co fusion). Pozoruhodnou 
součástí hudebního projevu 
Shahaba je jeho charismatický 
zpěv – silný, krásně zabarvený 
hlas a nenapodobitelný styl.

retro návrat do padesátek 
s foukací harmonikou
Charlie Slavík je nejuznáva-
nějším hráčem na foukací 
harmoniku v ČR. Jako jediný 
Čech v historii se v roce 2013 
zúčastnil prestižní mezinárodní 
bluesové soutěže IBC v americ-
kém Memphisu, kde postoupil 
až do semifinále. Jeho schopnost 
použití nástroje napříč žánry 
dokládá množství hudebních 
nosičů, na kterých se jako sólista 
podílel.Vystupuje s celou řadou 
domácích i zahraničních kapel 
nejen v Evropě, ale i v USA.
Svým novým projektem Charlie 
Slavík Revue se snaží přiblížit 
blues evropskému publiku. 
Blues ve všech jeho odstínech, 
nekompromisně pulzující, v au-
tentické podobě a s nespouta-
nou energií. Zahrané tak, jak to 
umí jenom málokdo. Dotýká se 
přitom i tenkého pomezí blues 
a příbuzných žánrů, jako je soul, 
swing a doo-wop.
Vlastní tvorba, která tvoří 

nedílnou součást repertoáru 
kapely, je při vystoupeních 
proložena slavnými bluesovými 
skladbami.
Kapela je hvězdně obsazena 
mladou generací hudebníků: 
Charlie Slavík – foukací har-
monika a zpěv, Tomáš Vokurka 
– bicí, Jiří Maršíček – kytara 
a zpěv, Adam Nohavica – 
baskytara a zpěv.  Na domácích 
i zahraničních pódiích můžete 
Charlieho Slavíka vidět a slyšet 
také s akustickou verzí pro-
jektu. Kromě aktivního hraní 
je i vyhledávaným lektorem 
na muzikantských worksho-
pech. Charlie Slavík je firem-
ním hráčem německé firmy 
Seydel – nejstaršího výrobce 
foukacích harmonik na světě.

Chicagské blues přetavené 
do vlastní tvorby v podání pol-
ské kapely z Przeworska. Založili 
ji v roce 2001 Jacek  Szpytma  
s kolegy, kteří byli fascinováni 
blues a zejména jeho chicagskou 
odnoží. Tu časem, sobě vlastním 
tvůrčím způsobem, adaptovali 
do vlastních aranží. V roce 2009 
vydali u společnosti Flower 
Records své první album Outsi-
der Blues, které bylo v komunitě 
blues posluchači velmi dobře 
přijato. Kapela nadále ve svých 
tvůrčích schopnostech zraje 
a na pódiu předvádí fantastickou 
blues-rockovou show. V Přero-
vě se představí v sestavě: Jacek 

Szpytma – zpěv a harmonika, 
Piotr Bienkiewicz – kytara, 
Marcin Strączek – basová kytara, 
Rufin Ruchel – kytara, Krzysztof 
Kurek – bicí.
feat. BarTeK sZOpINsKI 
(Boogie Boys)
Speciálním hostem večera bude 
krajan Outsider Blues, pře-
rovskému publiku z loňského 
festivalu na hradbách dobře 
známý polský pianista Bartek 
szopinski. Vloni předvedl feno-
menální show se svou domov-
skou kapelou Boogie Boys, kde 
nechyběly skvělé kousky, jako 
třeba souběžná hra dvou hráčů 
na jedno piano. 

Skoro ostravská téměř rocko-
vá kapela GLAYZY čeří vlny 
rockové hudby již pěknou řádku 
let. Mohlo by se zdát, že GLA-
YZY jsou mezi ostatními „IN“ 
kapelami tak trochu veteráni, 
avšak na jejich tvorbě a hlavně 
koncertním projevu to rozhod-
ně není znát.  
Od založení dodnes si kapela 
vytříbila svůj specifický hudeb-
ní styl. Jak sami členové kapely 
o sobě říkají, nechtějí, aby je 
kdokoliv zaškatulkovával. I když 
jejich hudba dostala už mnoho 
přívlastků – od temného hard-
rocku až po svěží world music. 
Jediný přívlastek, který kapela 
schvaluje, je ten „na víně“ . 
Samotní členové kapely uvádějí, 
že Glayzy, to je prostě ROCK – 
zpestřený vždy aktuálně tím, co 
kapela prožívá a co ji baví.  

V jejich tvorbě najdete jak 
klasické rockové balady, tak 
tvrdé hard kousky, svižné latino 
dance rytmy, nebo i nějaké to 
skáčko, občas s nádechem etno 
nebo punku. Toto vše je ještě 
okořeněné směsicí jazyků, které 
kapela používá. Stoprocentně si 
každý přijde na své – každý gla-
yzovský kousek je totiž originál.   
A pokud by se našel ně-
jaký „hudební nadšenec“, 
který by si ani z této pestré 
hudební glayzovské nabídky 
nevybral, snad ho dokážou 
Glayzy potěšit alespoň opticky, 
a to rovnou obě pohlaví – ka-
pela je totiž „fifty fifty plná bab 
i chlapů“. 
Aktuální složení: bicí – Miro 
Lumír Božský, basa – Bobacz, 
kytara – René, kytara – Maja, 
klávesy – Magda, zpěv - Hela. 

Oakland Sisters s sebou 
přináší do hry vlivy ze své 
pestré hudební historie, a tak 
si na své přijdou i milovníci 
jazzu, grunge, popu a starého 
dobrého rock‘n‘rollu. A to vše 
vede k velmi mnoholičnému 

autorskému repertoáru.
Kapela zahraje ve složení:
Tom Oakland – harmonika, 
texty, Jakub Špiřík – elektric-
ká kytara, Sebastien Soldán – 
bicí, Adam Gazárek – basky-
tara.

Santiago Ferreira je vynikající 
brazilský hudebník, kytarista, 
zpěvák a skladatel. Jeho hudeb-
ní řeč vychází hlavně z bossa 
novy a pop-jazzu, rytmické 
cítění přiznává vliv tradiční 
brazilské samby. 
Narodil se v São Paulu v roce 
1983 v hudební rodině a pod-

porován svým otcem Lairem 
Britem, slavným brazilským 
bubeníkem, absolvoval své prv-
ní hudební krůčky ve své rodné 
zemi pod vlivem bossa novy.
Na podzim roku 2010 vyšlo 
jeho první převážně autorské 
album s názvem Meu Mundo 
(Můj svět).

Slovenský kytarista David Kollar 
a maďarská rytmika přivezou 
v polovině července na přerov-
ské hradby koktejl namíchaný 
z jazzrocku, fusion, avantgardy 
a improvizace. 
David Kollar je slovenský kyta-
rista a hudební skladatel. Vedle 
koncertování a nahrávání alb se 
věnuje rovněž skládání filmové 
a divadelní hudby. Je například 
autorem hudby k filmu Come-
back. Během své kariéry spolu-
pracoval s mnoha hudebníky, 
mezi které patří například Pat 
Mastelotto, Lenka Dusilová, Pa-
olo Raineri a India Czajkowska.
Maďarskou rytmiku tvoří basista 
Tamás Barabás a bubeník Gergő 
Borlai. Fenomenální hráč Tamás 
Barabás, jehož hráčská technika 
až vyráží dech, je nejvirtuózněj-
ším maďarským baskytaristou.

Gergő Borlai je považován 
za bubeníka světového kalibru 
a za zázračné dítě maďarského 
jazzu. Na bicí totiž začal hrát 
ve svých 5 letech. Podílel se jako 
muzikant, autor nebo producent 
na více než 100 deskách. Dva-
krát byl vyhlášen maďarským 
bubeníkem roku. Momentálně 
žije v Los Angeles a hraje s nej-
většími hvězdami současné 
americké scény. 

Speciální hosté 
DrUm KIDs 
Předkapelou slavnému sloven-
sko-maďarskému triu budou 
žáci Základní umělecké školy 
Bedřicha Kozánka v Přerově. 
Bubenický soubor pod vede-
ním Radka Hrůzy předvede 
žákovskou improvizaci na bicí.

geNTLemeN´s cLUB (cZ) ela Dębska (pL) 

sHaHaB TOLOUIe (Ir/cZ)

cHarLIe sLavÍK revUe 

(cZ)

OUTsIDer BLUes (pL)

gLaYZY (cZ)

THe OaKLaND sIsTers (cZ)

saNTIagO FerreIra TrIO 

(Br/rU/sK)

KOLLar – BOrLaI - BaraBas 

TrIO (sK/HU)

18. července 
Fusion na hradbách

● mOKrÁ varIaNTa 
KLUB TepLO ●

• vĚTŠINa KapeL pŘeDveDe
vLasTNÍ aUTOrsKOU TvOrBU ●

● pODpOrUJeme DÁrcOvsTvÍ Krve ●

meDIÁLNÍ 
parTNeŘI 

ska úderka gentlemen´s club z Hranic je čistě pán-
skou společností, jak již napovídá samotný název 
kapely

mladé sdružení starých přátel a dávka Nashvillu 
se silnou garážovou etikou

Fusion s pikantní maďarskou příchutí

Latina na hradbách v podání Brazilce Ferreira 
a jeho spoluhráčů sergeye voynova a Tomáše 
Jochmanna zazní poslední červencové úterý 

Nesmrtelné songy Janis Joplin v podání 
temperamentní polské zpěvačky

Íránský virtuoz přiveze perskou muziku 
a španělské flamenco

Ostravský hardrock přivezou glayzy na víně

Blues-rockovou show okoření Bartek szopinski



  
připravuje

5. ročník 
festivalu Blues nad Bečvou, 

který se letos uskuteční 
ve dnech 8. a 9. září 2017.

Hlavní hvězdou festivalu bude
mladý talentovaný americký kytarista 

Noah Wotherspoon. 

Další koncerty bude nadační fond 
realizovat i v měsíci říjnu.

všechny informace na: 
www.bluesnadbecvou.cz, FB

Hlavní hvězdou minulého ročníku 
byl držitel British Blues awards 
Laurence Jones. Ten získal před 
dvěma lety prestižní bluesové 
ocenění Mladý umělec roku a byl 
nominován na bluesovou cenu 
British Blues Awards v kategoriích 
kytarista roku, band roku a umělec 
roku. V Přerově ho vloni na pódiu 
doprovázeli basista Roger Inniss 
a bubeník Phil Wilson. Laurence 
Jones podepsal v minulosti smlou-
vu s renomovaným vydavatelstvím 
RufRecords a jeho debutové album 
bylo pořízeno na stejném místě 
jako alba takových velikánů, jakým 
byl například B. B. King.

Hradební noviny ● Vydává: Realizační tým festivalu Hudební léto na hradbách – Pavel Ondrůj, Lada Galová ● www.hlnh.cz ● fb ● Náklad 1 500 ks ● 
tiskne VLM, a. s., tiskárna Novotisk Olomouc ● Distribuce: kameloti festivalu přímo na místě ● cena dobrovolná

Noah Wotherspoon Band pochází 
z Cincinnati ve státě Ohio. Wother-
spoon byl okouzlen blues od teen-
agerovských let, kdy začal fascinovat 
publikum svou oduševnělou hrou 
na kytaru. Dalšími členy kapely, která 
vznikla v roce 2009, jsou basista 
Rob Thaxton a bubeník Brian Aylor. 
O šest let později získal Wotherspoon 
cenu nejlepšího kytaristy na Meziná-
rodním Blues Challenge. 
V současnosti jsou hosty festivalů 
po celém světě, od Mt. Baker Blues 
Festival ve Washingtonu až po fes-
tival Olsztyn Blues Nights v Polsku. 
Debutní album Mystic Mud přineslo 
kapele cenu Jimi Award za nejlepší 
blues-rockové album roku 2015.

Hradební novinystr. 4 Červen, červenec, 
srpen 2017

Nadační fond Blues nad Bečvou
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