Slavný McCafferty z Nazareth přiveze v květnu překvapivě
mnoho nového!
Celou řadu „poprvé“ zažije lídr světoznámých Nazareth, Dan McCafferty v letošním květnu. S potěšením tuto zprávu přijímají
především Pražané, kteří mohou být u toho. Představitel nejúspěšnějších rockových balad, jako je Love Hurts, Dream On a další, se
totiž rozhodl, že jim svůj repertoár představí v akustické podobě. Producenta a skladatele Karla Maříka ovšem pověřil nelehkým
úkolem. Svůj pražský akustický koncert podmínil tím, že se musí odehrát v nějakém tradičním hudebním sále, který dýchá intimitou
a musejí ho doprovázet přední čeští muzikanti. Když ho Mařík s prostorem a hudebníky seznámil, McCafferty bez váhání kývnul!
A termín? 25. května.
Sálem, který bude hostit jeden z nejzajímavějších rockových počinů letošního roku, je Malostranská Beseda. „Dan je velmi náročný a kromě Besedy byly ve hře ještě další dva pražské sály. Na Malostranskou Besedu ovšem kývnul hned, jak viděl její umístění a
slyšel její akustiku,“ prohlásil spokojený Mařík, který měl ovšem stále ještě nevyřešený druhý úkol. Dát dohromady kapelu z nejlepších českých hudebníků, aby jim to společně fungovalo, když každý z nich je velká individualita, je velmi těžké a úspěšný producent
se tomu věnoval několik týdnů. „Jezdil jsem od západu na východ a každému jsem kladl na srdce, že to musí hlavně fungovat jako
akustická kapela a ne jako hudební freestyle. Dnes už je ale mám a jdou k sobě přímo neskutečně,“ chlubí se pyšně Mařík, který s
McCaffertym spolupracuje již delší dobu.
Pražské rockové jaro bude tedy znít z Malé Strany a bude mít povážlivě originální zvuk. Představte si akustické kytary v rukou
Tomáše Varteckého a Michala Pelanta, s baskytarou Honzu Jakubce, za bicími Tomáše Brožka a konečně piano a akordeon
Karel Mařík. Frontmanem této unikátní formace bude rocková legenda Dan McCafferty, který do Prahy přiveze hity, které otřásly
světem. Letošní květen bude hudebně opravdu velmi zamilovaný. Love Hurts!

BIO

Tomáš Vartecký - kytara:

Kytarista, skladatel a hudební producent
Kurtizány z 25 avenue, Wanastowi vjecy, Anna K., Lucie, Kollerband, Daniel Landa

Michal Pelant – kytara:

Kytarista, skladatel a hudební producent
Hraje v kapele David Koller Band a Chameleon, kde působí i jako zpěvák.
Jako hráč a autor se podílel na albech Davida Kollera, Kamila Střihavky (kytara, aranže),
Jiřího Zonygy, Victorie a skupin Laura a její tygři, Chameleon a Tygr Gang.
V současné době pracuje na novém albu Davida Kollera a skládá písně pro
zpěvačku Lenku Novou, jejíž album bude produkovat.

Honza Jakubec - baskytara:
Studiový a koncertní hráč na baskytaru
Spolupracoval s velkou částí české hudební scény,
např. s Radůzou, Lenkou Dusilovou či Kamilem Střihavkou
Muzikály: Jesus Christ Superstar, Hair

Tomáš Brožek - bicí:

Studiový a koncertní hráč na bicí
Na bicí natočil CD např. se skupinou nebo interpretem :
Aneta Langerová, Ilona Csáková, Helena Zeťová, Marta Kubišová,
Monika Absolónová, Blanka Šrůmová, Iveta Bartošová, Markéta Konvičková,
Gábi Gold, Daniel Hůlka, Miro Žbirka Live in Lucerna, Bohuš Matuš,
Ali Amiri, Vašek Jelínek, Vláďa Hron, Těžkej Pokondr, Circus Praha, Snakeeaters,
Martin Kučaj&Proud, Lewron Orchestra DVD,
November 2nd, Muzikál Touha (Daniel Landa)
Současné skupiny:
Pajky Pajk Martina Kumžáka
Moondance orchestra

Karel Mařík - piano & akordeon
hudební skladatel a producent, akordeonista & pianista
Spolupracoval s největšími hvězdami české hudební scény
(např. s Danielem Landou, Bárou Basikovou, skupinou Lucie,
Michalem Pavlíčkem, Annou K či Petrem Kolářem)
Složil a produkoval hudbu k celovečerním filmům – „Czech Made Man“ (2011)
a „Veni, Vidi, Vici“ (2009), k seriálu TV Prima „Ošklivka Katka“ (2008),
k hudebnímu představení „Příběhy dobrého vojáka Švejka“
v Divadle Hybernia v Praze (2008).
Hudebně produkoval a aranžoval CD instrumentálních verzí skladeb Bjork,
Nirvana, Black Sabbath či Deep Purple pro smyčcový kvartet (Los Angeles).
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