Čtvrté základní kolo Notování bude již tento čtvrtek
Napsal uživatel Rada Notování
Pondělí, 28 Listopad 2011 23:04

Po dvou měsících „vyhnanství“ v klubu Kocour, vrací se ve čtvrtek 1. prosince 2011 Notování
na svoji
domovskou scénu v Music City Clubu v budově obchodu hudebními nástroji a příslušenstvím
Music City v Praze 9, Ocelářské ulici č. 39 (přesný popis cesty si můžete otevřít
zde
). I když nám při minulých dvou večerech v klubu Kocouru vyšli maximálně vstříc a bylo nám
tam dobře, vracíme se „domů“ rádi a věříme, že i vám tam budete při pokračování naší soutěže
dobře.
Soutěžícími 4. základního kola IX. ročníku Notování budou skupiny Alternativa z Plzně, The
Chimpanzes
z Prahy,
Tata Mia
z Kolína a
X-tet
z Jindřichov

a Hradce a písničkáři Karel Carlos Pečenka z Českých Budějovic a Tomáš Vyoral, rodák z
Valašska, t. č. student v Praze. Posledního jmenovaného známe z minulého ročníku, X-tet ze
sedmého ročníku, kdy se prozpíval až do finále. Zbývající soutěžící jsou v Notování nováčky a
budou pro nás, Radu Notování, s výjimkou v poslední době se hodně uplatňující Tata Miy,
stejným překvapením, jako pro většinu diváků. Alternativa má na svém Bandzone jen starší
nahrávky v dnes již nefungujícím obsazení a další dva si lze poslechnout jen na živo, což
zažijeme poprvé v Notování. I to je možné v otevřené soutěži, kde o účasti rozhoduje jenom
včasná přihláška.
Hostem večera bude tentokrát skupina, jejíž začátky jsou úzce spjaty s naší soutěží. V roce
2007 se nám přihlásilo ten rok vzniklé duo Tamaral písničkáře Petra Sedláčka a zpěvačky Inky
Tognerové (již tehdy a dosud Šantré). Základní kolo v lednu 2008 absolvovali ještě ve dvou, v
březnovém semifinále byli již triem a ve finále dokonce kvintetem. Tato početná sestava dílem z
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Českomoravské Vysočiny, dílem z Prahy se ale do ledna 2009 v podstatě rozpadla, po Petrově
boku z ní zůstal jen vynikající kytarista Pavel Kovin Kovačka. Tito dva chlapci z Vysočiny taky
absolvovali všechny změny, které Tamaral donedávna provázely. Zatím poslední byl červnu
2011 Inčin návrat, po kterém se kapela takřka hermeticky zavřela do zkušebny. Vystoupení
skupiny ve složení Inka Togerová - zpěv / Žofie Kašparová - příčná flétna, zpěv / autor
repertoáru Petr Sedláček - zpěv, baskytara a kytary / Pavel Kovin Kovačka - kytara, foukací
harmoniky / Petr Kamiš - perkuse a aranžmá většiny písní, bude pražskou premiérou, na kterou
se těšíme stejně moc jako na vás. Takže ahoj ve čtvrtek v Music City Clubu! Program začíná
přesně v 19:30!
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