Elán míří do Krumlova
Vstupenky k stání jsou stále v prodeji na obvyklých předprodejních místech.
Pokladna u Pivovarské zahrady bude v sobotu otevřená od 13:00 hodin.
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov nabídne svým posluchačům v soboru 6. srpna ve 20:30,
v Pivovarské zahradě rockovou „pecku“, slovenskou legendární skupinu Elán.
Po folku a jazzu tak poprvé na festivalu zazní rock.
Skupina Elán se po léta drží na špici svého žánru. Delší dobu však nevystupovala na živo, nyní přijede zahrát do
Českého Krumlova ještě před vlastním podzimním turné.
Elán je zřejmě komerčně nejúspěšnější rockovou skupinou v historii české a slovenské populární hudby, svoji
profesionální dráhu nastoupila po úspěchu na Bratislavské lyře v roce 1981, kdy získala ocenění za písně
Kaskadér a Ôsmý svetadiel. V letech 1984 -1986 zaujala 1. místo v anketě Zlatý slavík. Elán postavil svůj
projev na expresivním zpěvu s tvrdým doprovodem a přesně adresných a silně sloganových textech Borise
Filana, kterými proklamuje svou „ideologii“ (lásku) a „filozofii“ (maximum svobody a pravdy). Hlavními autory
hudby byli a jsou Jožo Ráž, Jano Baláž a Vašo Patejdl. Elán vydal celkem 26 alb, z nichž poslední Elán – Tretie
oko vyšlo před dvěma lety. Podle výsledků ankety Slávik 2004 byla píseň Láska moja zvolena slovenským hitem
roku 2004 a Elán získal ještě platinového Slavíka. Stálou přízeň českého publika potvrdil „megakoncert“ skupiny
v roce 2003 na pražské Letenské pláni, který shlédlo bezmála osmdesát tisíc diváků. Českokrumlovský koncert je
jakousi generálkou na velké turné, na které skupina vyrazí čtyřech letech. Na co se mohou posluchači těšit: na
novinky z právě dokončovaného alba Anjelská daň, na skladby z úspěšného alba Elán – Tretie oko a samozřejmě
na staré „pecky“, bez kterých se vystoupení Elánu neobejde.
Před příjezdem do Č. Krumlova pánové Jožo Ráž, Jano Baláž a Vašo Patejdl odpověděli na otázky:
Jaký je váš vztah k vážné hudbě, inspiruje vás?
J.B.
Já si myslím, že vážná hudba byla populární hudba minulých století. To je můj názor, víc k tomu nemám co
dodat.
J. R.
Já už jsem svůj názor pověděl, nerozlišuji vážnou a nevážnou muziku, rozlišuji jen dobrou a špatnou. A vážnou
mám rád, v mládí jsem chodil na koncerty, měl jsem dokonce permanentku do Reduty v Bratislavě, dost jsem se
tomu věnoval.
V.P.
Já jsem vážnou hudbu dokonce studoval na VŠMU, obor kompozice, takže jsem ji svého času dost nenáviděl,
protože mě pan profesor dost ničil, musel jsem dělat různá cvičení. Samozřejmě je dobrá a horší hudba, ať už je
vážná nebo populární. Principy, hudební vtahy, jsou stejné
u jakékoliv hudby. Mám rád vážnou hudbu.
Jaké nové písničky uvedete v Krumlově?
V. P.
Doufám, že v té době už bude dost rozpracovaná naše nová deska, na které teď právě děláme a pokud bude mít
úspěch náš nový singl, písnička, která se jmenuje Jedenácté přikázání a pokud si to diváci budou přát, možná to
bude právě ona, kterou zahrajeme jako novinku. Kromě toho přemýšlíme o nějakém překvapení, když se nabízí
určité přemostění právě mezi vážnou a populární hudbou …. Nechejte se překvapit.
Přijďte se podívat, případně si zazpívat s Elánem. Lístky jsou stále v prodeji. Více informací najdete na
www.festivalkrumov.cz.
V.D.

