Vyluzování libozvucných tónu v míste kam doskocil Šemík potretí pílí k cíli!
Napsal uživatel Cimbura
Středa, 18 Leden 2006 04:00

Laskavý čtenář odpustí, já prostě musím! Úvodem vyhlášení termínů a rozpisu účastníků
semifinálových koncertů III. ročníku Notování pod Vyšehradem Ti srdečně děkuji, Jene
Žambochu, za mistrovský překlad názvu naší soutěže z češtiny do češtiny. Tento klenot diskuse
pod reportáží z 5. základního kola mě nadchl natolik, že jsem ho použil v názvu této zprávy?

První ze tří semifinálových koncertů odehraje se ve čtvrtek 2. února 2006 od 19.30 hodin, stejně
jako následující, na scéně P-klubu v Trojické ulici č.10 v Praze 2. O postup do finále se v něm
střetnou pražské skupiny My3.avi a Triumvirát, Tereza Ženatá a Tomáš Ludvíček čili duo T´n´
T
z
Prahy a písničkářka
Simona Klímová
ze Slaného. Jako host večera vystoupí pražský dada band mladičkých gerontů
Panelákoví fotři
, který utrpěl na Zahradě 2005 umělecký šok v podobě obsazení pěkného 5. místa mezi
kapelami.

Druhé semifinále připadá na čtvrtek 2. března 2006 a soutěží v něm pražské skupiny Kámen
úrazu
aN
ainzerát
, Soňa Kočandrlová a Honza Kříž čili duo
Fregata
z Plzně a pražský písničkář
Martin Rous
. Hostem večera bude absolutní vítěz Zahrady 2005, skupina
Bezefšeho
z Prahy. Začátek je opět v 19.30.

I třetí semifinálový večer ve čtvrtek 6. dubna 2006 začíná v 19.30. Jeho účastníky budou
skupina Bodlo z Chodova, písničkáři Jarda Holan & THC z Teplic, Pavel Jim Macháček z
měst Svratky a Brna a
Michal Vaněk
z Nového Boru. Jako hosta večera uvítáme kapelu s krátkou historií a dlouhou tradicí, skupinu
Pouta
z Pardubic.

Finále III. ročníku soutěže proběhne rovněž v P-klubu Trojická ve čtvrtek 4. května 2006,

1/2

Vyluzování libozvucných tónu v míste kam doskocil Šemík potretí pílí k cíli!
Napsal uživatel Cimbura
Středa, 18 Leden 2006 04:00

překvapivě opět od 19.30! Do finále postoupí diváčtí vítězové semifinálových večerů, tj. tři
finalisté budou určeni diváckým hlasováním. Na pět doplní počet finalistů dvě divoké karty
pořadatelské rady. Jako host vystoupí a putovní cenu předá vítěz II. ročníku, duo Nestíháme z
Prahavsi. Speciálním hostem bude kapelník plzeňského Copu
Míša Leicht
, tentokrát v méně obvyklé pozici písničkáře!

Ze všech těchto večerů budou vysílány na internetovém Rádiu Folk reportážní relace pod
názvem Notování pod Vyšehradem s písničkami všech účastníků.

Závěrečné ustanovení: protože čert nikdy nespí, může i v tomto programu dojít ke změnám.
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