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Večery S dají šanci hudebním objevům
Divadlo U Kapličky na Husově třídě v Čes-

kých Budějovicích hostí od ledna nový hu-

dební cyklus nazvaný Večery S, který bude 

pravidelně představovat mladé hudební 

skupiny a písničkáře. Stojí za ním muzikan-

ti z jihočeských kapel Spolektiv a Bonsai 

č. 3, kteří chtějí pomoci nové generaci hu-

debníků ze svých žánrů. 

„Jedním z našich hlavních záměrů je zvát 

nové hudební talenty, skupiny a písničkáře 

z jižních Čech a vytvořit tím prostor pro 

jejich koncerty. Věříme, že se tak dostanou 

do povědomí posluchačů i širší veřejnosti. 

Večery S jsme připravili ale i pro účinkující, 

kteří již mají něco za sebou,“ řekl Jaroslav 

Hnízdil, kapelník jihočeské artfolkové skupi-

ny Spolektiv. 

Koncerty jsou naplánované vždy třetí pátek 

v měsíci, a to od ledna do dubna a od září 

do prosince. Patronem prvního ročníku je 

17. února 2017, slibuje spoustu energie: před-

staví se písničkář Dante a skupina Spolektiv, 

která zde znovu pokřtí po 22 letech v ree-

dici vydané své debutové album nazvané… 

a ticho v sobě.

Spolektiv založili českobudějovičtí vysoko-

školáci a zaujali publikum i hudební kritiky 

pěvecky a nástrojově barevnou muzikou. 

V roce 2014 se tato kapela po osmnáctileté 

přestávce v téměř stejném složení vrátila 

na hudební scénu s novými písněmi, velkou 

potřebou znovu tvořit a s obrovskou chutí 

hrát. Věnuje se zpívané autorské hudbě 

s prvky rocku, art folku a jazzu. Loni vydala 

nové album Dej mi tvar a nyní připomene 

i své kořeny. Ostatně písničkář Dante má ke 

Spolektivu blízký vztah, protože s ním hrá-

val. V současné době ale vystupuje nejčas-

těji sám s dvanáctistrunnou kytarou a hraje 

především autorské písně. !

   Alena Binterová

Pavel Žalman Lohonka, který sólově zahrál 

při lednovém Večeru S. „Mladou folkovou 

krev podporuji odjakživa. Pomáhat mám 

nějak zakódované ve svém srdci, protože 

až my tu nebudeme, je třeba, aby to za nás 

vzala mladá folková generace. Chci, aby 

nás rockeři a popíci nepřeválcovali, aby se 

folková muzika pořád hrála. Jsme vlastně 

pokračovatelé lidových zpěváků,“ řekl Pavel 

Žalman Lohonka.

Ten je odchovaný melodiemi Beatles i ame-

rickými folkaři. Z mladých českých skupin 

si oblíbil například pardubické Marien. „Cel-

kově mám rád kapely, které dělají melodic-

kou folkovou muziku, prostě písničky, aby si 

je lidé mohli dál zpívat. Aby to nebyla jenom 

alternativa, kterou si těžko někdo zazpívá, 

i když je také potřebná. Napsat písničku, 

která má melodii, je těžší,“ doplnil Žalman. 

V pořadí druhý koncert Večerů S, který bude 

KULTURA V ÚNORU

ČESKÉ BUDĚJOVICE

22. 2.

Módní přehlídku, tento-

krát s tematikou románu 

50 odstínů šedi, pořádá 

LV Agency. Akce obsadí 

Bar Paradox a začíná ve 

21 hodin. Prožijte akci 

s atmosférou úspěšné 

knihy a ještě úspěšnější-

ho filmu!

MÓDA KONCERT

PÍSEK

6. 2.

Do Písku přijíždí jeden 

z nejlepších světových 

Metallica revivalů – 

ukrajinská skupina 

SCREAM INC. Předkape-

lou bude Hand Grenade, 

koncert začíná v 19 hodin. 

Více na

www.centrumkultury.cz.

VERNISÁŽ

PÍSEK

14. 2.

Písecká Sladovna před-

staví na Den svatého 

Valentýna dvě nové inter-

aktivní expozice. V 16 ho-

din otevře kreativní 

#LABORATOŘ a v 17 hodin 

zahájí cestovatelsko-ar-

chitektonickou výstavu 

Svět podle Šaška.

HUDBA

STRAKONICE

4. 2.

SEBASTIAN je držite-

lem Českého slavíka 

za nejstreamovaněj-

ší českou skladbu 

roku. PAVEL CALLTA zase 

zpěvákem, který byl no-

minovaný na objev roku. 

Společně vystoupí v MDK 

Strakonice od 19 hodin.

PŘEHLÍDKA

SEZIMOVO ÚSTÍ

18. 3.

Třetím ročníkem letos 

pokračuje soutěž Miss 

Sezimovo Ústí. Na konci 

ledna skončil casting, 

o korunku krásy se dívky 

utkají 18. března. Part-

nerem akce je časopis 

Barbar. Více na www.

miss-sezimovousti.cz.

barbar!

KULTURA


