Chcete videt Harfu knežny Libuše? A co potom...?
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Chcete? Tak se přijďte podívat ve čtvrtek 5. května, dřív než uhodí půl osmá večerní, do
pražského P-klubu Trojická! Ten večer patří
FINÁLE II. ROČNÍKU HUDEBNÍ SOUTĚŽE NOTOVÁNÍ POD VYŠEHRADEM
. V únoru sem, z 1. semifinále, postoupilo duo
Nestíháme
z Nelahozevsi a Prahy a písničkář
Pavel Pokorný
z Třebíče. V březnu, z 2. semifinále, duo
T'n'T
z Prahy a skupina
Fregata
z Plzně. Dubnové 3. semifinále sem pak přivedlo písničkáře
Petra Sedláčka
z Prahy a
Terezu Terčovou
z Tachova (zatímco další postupující, pražská skupina My3.AVI musela svoji účast ve finále
vzdát kvůli již zaplacené dovolené). Mezi touto šesticí finalistů určí divácké hlasování a verdikt
pořadatelské rady vítěze II. ročníku. Ceny předá pořadatelská rada a její čestný předseda Tony
Linhart. Nejvyšší ocenění - putovní HARFU KNĚŽNY LIBUŠE - předá Dušan Vainer, kapelník
divácké vítězky I. ročníku, skupiny Šantré, která je hudebním hostem tohoto večera. Dobře si ji
prohlédněte, něco tak šíleného se hned tak nevidí! (Samozřejmě je řeč o putovní ceně! Skupina
Šantré je pouze šíleně dobrá. Kdo to neví, ať se přijde podívat. A kdo ano, ten taky!)

Po výše jmenovaném večeru se můžeme s Notováním v této klubové sezóně těšit už jen na II.
(NE)GALAKONCERT NOTOVÁNÍ POD VYŠEHRADEM
, který ve čtvrtek
2. června
(jako vždy od 19.30 uzavře definitivně druhou soutěžní sezónu v P-klubu Trojická. Vystoupí v
něm spoluvyhlašovatelka soutěže, skupina Sekvoj (mimochodem, víte, že sezóna 2005/2006
bude její pětadvacátou?), jejíž kapelník Olda Dolejš celoročně předsedá pořadatelské radě.
Soutěžící bude v tomto večeru reprezentovat držitel ocenění za nejúspěšnější písničku I.
ročníku soutěže a finalista II. ročníku, duo
Nestíháme
- Petr Ovsenák a Honza Řepka, vrstevníci starších dětí zakladatelů Sekvoje. Speciálním
hostem je pak kapela, která vyhrávala Porty v době, kdy zakladatelé Sekvoje navštěvovali
základní školu. Ano, nemůže to být nikdo jiný, než omlazený sice, ale stále starý dobrý, téměř
legendární
Pacifik
! Možná právě takovýto pestrý trojgenerační mix může být tím pravým, duši i tělu zdravým
osvěžením před startem léta, do kterého budou tou dobou zbývat jen necelé tři týdny. Už aby tu
bylo?
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Léto bude skoro za námi, když se v P-klubu Trojická ve čtvrtek 15. září v 19.30 hod. otevře 1.
základním kolem
III.
ročník hudební soutěže Notování pod Vyšehradem
. Těšíte se na něj? Zájemci se mohou zkusit informovat na
www.sekvoj.cz
, nebo vyhledat nás, organizátory soutěže. Nejlépe přímo dramaturga Milana Plcha - Belmonda.
Na rozdíl od počítače se nezasekává, umí k informaci přidat i úsměv a nehučí v něm!
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