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Když mě jeden můj kamarád a zároveň kapelník jedné nejmenované Pražské folkrockové
skupiny zval na svůj koncert do klubu Klamovka, prohodil jsem pár zdvořilých slov o nedostatku
času. Poté, co jsem si přečetl, že majitelé pozvánky mají poloviční slevu, zajásal jsem a vydal
se za kulturou.

Po několika letech jsem vstoupil do vnitřních prostor znovu otevřeného klubu a překvapilo mě
hned několik věcí. Nejprve to bylo velmi dobré pivo za 12 korun a poté sálek oddělený
mohutnými dveřmi od baru. Pamatuji si, jak svého času odděloval bar od sálu pouze závěs a
kapela hrající bez aparatury sváděla s návštěvníky baru často nelítostný zvukový boj.

Jako první přišla na pódium pražská folkrocková skupina Šantré /s krátkym/. Vlastně ani
nepřišla, neboť její zvuková zkouška se protáhla až do začátku vystoupení, což na mě působilo
velmi rušivě a neprofesionálně. A pak už přišla jen samá pozitiva. Velmi hezké a sympatické
zpěvačky, kvůli kterým je lepší si nezapomenout brýle /a také mimo jiné velmi hezky zpívající/,
vyzrálý instrumentální výkon s minimem chyb, nové písničky, z nichž obzvlášť některé mě
příjemně překvapily, umírněné kapelníkovo mluvené slovo a výborný zvuk, který mají svým
dílem na svědomí nové, velmi kvalitní hudební nástroje, ale rovněž pan mistr zvuku. Zkrátka a
dobře, překvapilo mě, o jaký kus hudebně povyrostla tato mladá nadějná kapela od doby, kdy
jsem je naposledy slyšel, a myslím, že posluchačů této kapely bude už jenom přibývat.

Poté přišla na řadu tuto akci organizující kapela Symphonic Titanic, podle níž byl večer
pojmenován jako Titanic party /taky s krátkym/. Už samotná myšlenka spojení dvou kytar s
počítačovou technikou je velmi zajímavá a na folkovém poli neotřelá, ale nějaký čas na sehrání
se s neživým členem kapely budou muset kluci ještě věnovat. Přestože tato dvojice nebyla tak
hudebně vyzrálá jako předchozí těleso, přispěla rovněž k celkové příjemné atmosféře večera.

Zajímavým nápadem byla tombola o CD, příští vstup zdarma, láhev šampusu s dodatkem, že
ostatní vyhrají příště. Zbyl na mě, bohužel, ten dodatek, ale i tak děkuji za pěkně prožitý večer.
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