Týden hudby 2015 / Vysoké Mýto
TISKOVÁ ZPRÁVA
„Michal Hrůza, Čankišou, Nová Růže, Lord Bishop a další na Týdnu hudby v Mýtě“
Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. – 24. - 28. 8. 2015 – na poslední srpnový
týden připravilo město Vysoké Mýto a M-klub tradiční hudební festival Týden hudby
2015. Letos se jedná již o šestnáctý ročník populární kulturní akce a nejen lidé
z Vysokého Mýta se mohou těšit na špičkové muzikanty české i zahraniční hudební
scény. Mezi těmi nejzvučnějšími jmény můžeme uvést Michala Hrůzu a Kapelu
Hrůzy, Čankišou, Novou Růži, Please the Trees a Lord Bishop Rocks (USA).
Zásadní inovací letošního Týdne hudby je přesun koncertů z Amfiteátru M-klubu na
náměstí Přemysla Otakara II.
První večer bude věnován popu a vystoupí hitmaker Michal Hrůza se svojí Kapelou
Hrůzy. Michal Hrůza se vrací v plné síle na koncertní podia. Po vydání nového alba
"Noc" si fanoušci budou moci užít koncert nabitý osvědčenými hity i úplnými
novinkami. Těšte se na hity jako Zakázané uvolnění, Namaluj svítání, Bílá velryba,
Napořád, Duše do vesmíru a mnohé další.
Druhý večer ozdobí česká špička world music, Čankišou. Sedmičlenná kapela
Čankišou nezapomenutelně proniká do povědomí posluchačů doma i v zahraničí
díky svým koncertům překypujícím energií a divokými rytmy, kde se míchají různé
etnické vlivy, exotické nástroje a rockové kořeny. Čankišou se svou muzikou, která
mění koncerty v divoký taneční rej, projeli svět od ostrova Réunion v Indickém
oceánu až po Pakistán.
Ve středu 26. srpna vystoupí legendární skupina Nová Růže v původním složení:
Ota Balage, Vilém Čok, František Hönig, Petr Roškaňuk. Nová Růže vznikla
koncem roku 1988 a už v prvním otištěném článku ji novináři označili jako
supergroup. Muzikanti totiž předtím nebo souběžně s Novou Růží působili v tehdy
populárních kapelách Pražský výběr, Tango, Zikkurat nebo Žlutý pes. Dvaadvacet
let museli fanoušci pražské Nové Růže čekat na okamžik, kdy se skupina vrátí na
pódia.
Ve čtvrtek na Týdnu hudby zahrají Please The Trees, přední česká alternativně
rocková skupina pocházející z jihočeského města Tábor. V roce 2013 získala kapela
cenu Anděl, v kategorii alternativa za své třetí album A Forest Affair, udělovanou
Akademií populární hudby. Skupina toto album nahrála ve studiu ve Spojených
státech amerických s producentem Jonathanem Burnsidem.
Hvězdou letošního Týdne hudby bude skupina Lord Bishop Rocks. Frontman Lord
Bishop z USA burcuje fanoušky na světové hudební scéně již od roku 1999. Jeho
hudba je pekelně dobrý útok na vaše smysly - atmosféra Hendrixe, energie
Nirvany a humor Zappy. Jeho živá vystoupení jsou vždy nezapomenutelným
hudebním zážitkem. Lord Bishop je "černý obr" (2 metry a 120 kilo) z New Yorku a

jeho Sex Rock kapela představuje troufalý a bláznivý mix Rock´n´Rollu, Funky,
Soulu, potu, sex appealu a energie.
Velmi zajímaví budou i předskokani těchto velkých skupin. Před Michalem Hrůzou
vystoupí pardubická skupina Sabrage s frontmanem Julianem Záhorovským. V úterý
přijede skvělý a originální Biorchestr z Brna, který představuje trash/folkové trio. Ve
středu předskočí Nové Růži oblíbená regionální skupina Taipan ze Skořenic. Dále,
v roli předskokanů, vystoupí Tichonov z Valašského Meziříčí. Hudbou nejnabitější
bude páteční večer. Přivítá totiž hned tři skupiny, namísto obvyklých dvou. Nejprve
vystoupí výborné instrumentální trio Most Wonky s frontmanem Petrem Bínou. Poté
se představí energií nabitý Doctor Victor z Prahy.
Cílem Týdne hudby 2015 je nejen představení kvalitních interpretů a oživení
kulturního života ve městě, ale program letošního festivalu apeluje především na
žánrovou pestrost jednotlivých večerů.
Generálním partnerem festivalu Týden hudby 2015 je Ecos Choceň, s.r.o. Program
začíná vždy od 19.00. Vstup je zdarma. Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace najdete na www.mklub.cz a na tydenhudby.vysoke-myto.cz
Týden hudby 2015
pondělí / 24.8.
19:00 - 20:00 Sabrage
20:30 - 22:00 Michal Hrůza a KAPELA HRŮZY
úterý / 25.8.
19:00 - 20:00 Biorchestr
20:30 - 22:00 Čankišou
středa / 26.8.
19:00 - 20:00 Taipan
20:30 - 22:00 Nová Růže (Ota Balage, Vilém Čok, František Hönig, Petr
Roškaňuk)
čtvrtek / 27.8.
19:00 - 20:00 Tichonov
20:30 - 22:00 Please The Trees
pátek / 28.8.
19:00 - 20:00 Most Wonky
20:00 – 21:00 Doctor Victor
21:30 - 23:00 Lord Bishop Rocks (USA)

Kontakt:
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