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Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR?

BA je občanské sdružení založené v roce 1995, 
které má v současnosti kolem 300 členů z Česka 
i Slovenska. Celou organizaci řídí zvolené před-
sednictvo. Předsedou je (od roku 2007) banjista 
Petr Brandejs.

Co je cílem BA?

Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo v ČR co 
nejlépe; aby se rozvíjel, byl v kontaktu se zahra-
ničím a co nejvíce se rozšířil. BA se snaží zajistit 
co největší informovanost svých členů.

Jaká je činnost BA?

» BA vydává dvouměsíčník Bluegrassové listy, 
do kterého mohou přispívat všichni její čle-
nové. Jejich obsahem jsou např. internetové 
bluegrassové adresy, informace o nových 
CD, o blue grassových skupinách, o festiva-
lech a koncertech atd. Členové inzerují v BL 
 zdarma.

» BA využívá databázi členů k zasílání pozvá-
nek na nejrůznější bluegrassové akce.

» BA vyhlašuje každoročně anketu o nejlepší 
instrumentalisty a vokalisty. Výsledky ozna-
muje na festivalu Banjo Jamboree.

» BA pořádá nejstarší evropský bluegrassový 
festival Banjo Jamboree.

» Internetové stránky BA jsou na adrese
http://bacr.czechweb.cz.

» BA vítá další náměty svých členů.

Výhody členství
» sleva 3 až 10 % ve vybraných obchodech 

s hudebninami
» zařazení do databáze členů (pozvánky na 

BG akce)
» Bluegrassové listy (zhruba každé dva měsí-

ce)
» možnost přispívat do Bluegrassových listů 

a tak informovat své kolegy (o koncertech, 
festivalech atp.)

» možnost hlasovat v anketě o nejlepší instru-
mentalisty a vokalisty

Chceš-li se stát členem BA, pošli 200 Kč 
 složenkou na adresu:
BAČR
Kostelní 859/24
170 00 Praha 7
nebo bankovním převodem na číslo účtu 
108596029/0300.

Členství platí 12 měsíců od zaplacení příspěvku.

Případné informace na tel. číslech členů 
výboru:

Milan Leppelt
(za pracovní výbor – databáze členů)
tel.: 233 313 815
e-mail: m.leppelt@seznam.cz

Miroslav Jiřiště
(za pracovní výbor – šéfredaktor BL)
mobil: 602 932 026, e-mail: jiriste@email.cz

Petr Brandejs
(předseda)
mobil: 777 122 569, e-mail: brandejs@seznam.cz.

Bluegrassová asociace
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Zápis z jednání předsednictva BAČR 
26.01.2008 ve Sloupnici
Přítomno bylo předsednictvo v kompletním složení: Petr a Pavel Brandejsovi, Petr Gärtner, Jirka 
Toman, Marek Macák, sekretář Milan Leppelt
a hosté: Honza Hejčl (Banjo Jamboree), Míra Jiřiště (Bluegrassové Listy), Honza Macák, 

Pojednávaná agenda a opatření:
Zlepšení úrovně Bluegrassových listů 
• Pavel Brandejs zajistí naskenování starších překladů Milana Leppelta a bude provádět jazykovou ko-

rekturu před tiskem. Materiály do BL je třeba zasílat Pavlu Brandejsovi na adresu: p.brandejs@quick.cz
• Míra Jiřiště se pokusí včas připravit tisk 
• Jirka Toman navrhl uspořit tím, že bude rozvážet BL některým členům do schránek, s čímž předsed-

nictvo na zkoušku souhlasilo
• Jirka Toman zajistí materiály k tisku od Zbyňka Bureše
• Petr Brandejs bude kontaktovat rádio Proglas kvůli sdílení dat jejich rozhlasových pořadů o BG
Členská základna 
se přehoupla přes 200 členů. Máme malý podíl členů – pořadatelů, kromě reklamy v BL 1× za rok bylo 
rozhodnuto zasílat jim BL
Rozpočet 
nemohl být detailně projednáván kvůli tomu, že účetnictví ještě nebylo předáno z rukou Zdeňka Roha 
Milanovi Leppeltovi do nového sídla BA. Stane se tak do konce ledna. 
• Jirka Toman  se zavázal získat do rozpočtu BAČR značné finanční prostředky, které budou posléze 

použity po zkvalitnění BJ a BL.
Web Banjo Jamboree
Realizaci stále nabízí dobrovolník Tomáš Ludvíček zdarma.
• Pavel Brandejs a Milan Leppelt připraví materiály a urychleně web (s T. Ludvíčkem) zrealizují
Předkola BJ
centrálním organizováním byl pověřen Petr Gärtner. Přihlášky zasílejte na petrgartner@tiscali.cz. 
Předkola proběhnou v Chomutově, Sloupnici, Zlíně a Bratislavě. Více na jiném místě BL.
Spolupráce BAČR a EBMA 
Petr Brandejs zjistí podmínky, za jakých by BAČR mohla pomáhat EBMA.
Dále byla projednána agenda Banjo Jamboree
1. rozpočet – vyrovnaný, nepodařilo se získat grant Středočeského kraje (loni 20 000 Kč), jednání se 

sponzory pobíhají. 
2. rozdělení všech prací souvisejících s BJ. Mj. i za Zdeňka Roha a Davida Němečka, s jejichž pomocí 

nelze nadále počítat. Vyjednávání na místě leží povětšinou na bedrech Honzy Hejčla, za štáb 
bude zodpovědný Jirka Toman, za ubytování Petr Gärtner atd. Stále hledáme dobrovolníky!! 

3. Ondra Kozák bude tak laskav a opět zorganizuje dílny v budově koupaliště.
4. Na BJ budou opět na prodej čepice Banjo Jamboree. Pavel Brandejs zjistí možnost výroby samolepek BJ.
5. Projednáme širší výběr stravy na stáncích v areálu.

zapsal Petr Brandejs

Zápis z jednání předsednictva BAČR 26.1.2008 ve Sloupnici
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PŘEDKOLA BANJO JAM
BOREE 2008

PŘEDKOLA BANJO JAMBOREE 2008
Sedmý ročník konkurzu BJ se bude v případě 

zájmu soutěžních kapel odehrávat podle stejné-
ho scénáře jako v minulých letech.

Počítat se dá s tradičními místy jako je 
Sloupnice, Chomutov a nově Zlín. V tomto 
okamžiku jsou již známy přesné  termíny jednot-
livých předkol: 

Zlín – 19.04.2008, Zelenáčova šopa, organi-
zátor Martin Juřík (603875089, sopa@sopa.cz)

Chomutov – 20.04.2008, Country saloon 
U Bizona, organizátor Petr Gärtner (737971477, 
petrgartner@tiscali.cz)

Sloupnice – 17.05.2008, U Starýho Rebela, 
organizátor Pavel Brandejs (777564578, p.bran-
dejs@orlicko.cz)

Soutěžní podmínky se neliší od předchozích 
ročníků, takže jen pro připomenutí: z každého 
předkola postoupí jedna kapela, kterou vybere 
čtyřčlenná porota, přičemž jedním „hlasem” 
bude divácké hlasování.

Vítězové jednotlivých předkol se utkají 
ve finále v sobotu 21. června 2008 dopoled-
ne na Banjo Jamboree v Čáslavi, kde na celko-
vého vítěze opět čekají zajímavé ceny a možnost 
účinkování v odpoledním hlavním programu.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 
2008, zasílejte je na adresu Petr Gärtner, Hu-
sova 68, 430 03 Chomutov nebo e-mailem 
 petrgartner@tiscali.cz. Přihlašované kapely bu-
dou rozmístěny podle geografické příslušnosti 
do jednotlivých předkol, ale je možné být zařa-
zen na vlastní žádost i jinam. Maximální počet 
v jednom předkole je z organizačních důvodů 
stanoven na šest, proto s přihlášením své kapely 
neváhejte...  V přihlášce uvádějte název skupiny, 
odkud jste a kontaktní údaje na kapelníka: adre-
su, e-mail, telefon. 

V případě zájmu vyššího počtu přihlášených 
kapel existuje I možnost zorganizování dalšího 
předkola, pro aktuální informace sledujte strán-
ky BAČR http://bacr.czechweb.cz.

Petr Gärtner
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Na podzim 2007 uvedla mezinárodní blue-
grassová asociace (IBMA) do síně slávy IBMA dva 
průkopníky bluegrassové hudby. Prvním byl Carl 
Story, někdy označovaný za otce bluegrassové-
ho gospelu a druhým Howard Watts, basista 
klasické (a po mém soudu té nejlepší sestavy) 
Monroeových Bluegrass Boys. V informačním 
bulletinu IBMA je uveden krátký Wattsův hu-
dební životopis: „Howard Wats zahájil svou 
kariéru vystupováním na radiostanici WDBO 
v Orlandu na Floridě v roce 1932. S místními 
stringbandy hrajícími country and western 
music kromě Floridy vystupoval také v Georgii 
a Alabamě jako Arizona Slim. Po přestěhování 
do Nashvillu v roce 1941 přijal místo kytaristy 
v kapele Arkansas Cotton Pickers Paula Ho-
warda, kde hudební vystoupení doplňoval svými 
komediálními vstupy, opět jako Arizona Slim. 

Koncem roku 1943 mu přítel, se kterým hrál 
před lety pro rádio v Georgii a zároveň houslista 
Monroeových Bluegrass Boys, Chubby Wise, 
domluvil konkurs na místo basisty u Monroea. 
V tu chvíli si Watts změnil svoje pódiové jméno 
na Cedric Rainwater a dál pokračoval ve svých 
komediálních číslech.

Watts nahrál basu na Monroeově první 
nahrávce u Columbie v únoru 1945 v Chicagu, 
v letech 1946 a 1947 následovaly další, rovněž 
pro Columbii. Sehrál významnou roli při vzniku 
muziky dnes známé jako bluegrass a byl členem 
Monroeovy kapely v sestavě, která vytvořila to, 
co hudební historici později označili za klasický 
bluegrass.

Howard Watts zpíval barytonové a basové 
party a jeho technika kráčející basy hrané na 
všechny čtyři doby, zajišťující plný zvuk a hutnou 
dynamiku, se stala nedílnou součástí soundu 

kapely a byla solidním základem pro ostatní 
vynikající muzikanty v kapele.

Kvůli zdravotním problémům v rodině Watts 
dvakrát opustil Bluegrass Boys, s konečnou 
platností odešel v březnu 1948 po svém třetím 
angažmá v kapele. Následně se stal členem prá-
vě formovaných Foggy Mountain Boys Leste-
ra Flatta a Earla Scruggse a s kapelou cestoval 
a nahrával do jara 1950.“

Článek připomíná, že Cedric Rainwater 
společně se svou ženou byli plodnými autory 
a napsali řadu vynikajících skladeb, připomeňme 
Remember the Cross a I´ ll Be Going to Heaven 
Sometime, zmíněny jsou rovněž jeho zdravotní 
problémy, které ho donutily prodat většinu au-
torských práv a peníze použít na úhradu účtů 
za lékaře. O jeho dalším působení po odchodu 
od Flatta a Scruggse se v článku uvádí: „Během 
své následující kariéry Cedric Rainwater pracoval 
s mnoha nashvilskými hvězdami, nejvýznam-
nější bylo jeho angažmá u Drifting Cowboys 
Hanka Willamse od léta 1950 do konce roku 
1952. Watts kromě toho vystupoval s umělci, 

Howard Watts
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jako byli Ray Price, Hank Snow, Bill Carlisle, 
Ferlin Husky, Hank Williams Jr. a účinkoval 
na mnoha nahrávkách včetně šestipísňového 
sessionu Jimmy Martina a Osborne Brothers 
pro RCA v roce 1954 a na první a druhé nahráv-
ce Jimmyho Martina pro DECCA v roce 1956. 
V letech 1959–1960 hrál na basu a bavil svými 
komediální výstupy s Johny and Jack/Kitty 
Wells show.“ Zejména první zmiňovanou 
nahrávku pro RCA doporučuji vaší pozornosti, 
Jimmy Martin dohromady s Osborne Brothers 
skutečně stojí za poslech.

Nedá mi, abych na závěr nepřipomněl od-
halení pamětní desky na rohu Grand Ole Opry, 
která připomíná vznik bluegrassu a kterého 
jsem byl na podzim 2006 účasten. Na akci byla 
přítomna celá řada bluegrassových průkopní-
ků a celebrit, mimo jiné Earl Scruggs, Curley 

Seckler, Lance LeRoy, Ricky Skaggs a také syn 
Howarda Wattse. Slavnost bezvadně moderoval 
Eddie Stubbs, který vyzdvihl osobnost Cedrica 
Rainwatera a mimo jiné řekl: „V těch raných 
dobách byl basista v kapele dost podceňován. 
Pokud hrál ve stejné tónině jako zbytek kapely, 
bylo dobře, pokud ne, taky to nevadilo. A Ho-
ward byl člověk, který tohle změnil a přinesl 
kus muziky do práce basisty.“ Od těch dob se 
i my basisté snažíme hrát ve stejné tónině, jako 
zbytek kapely a občas bychom měli vzpomenout 
na Howarda Statona Wattse, který se narodil 19 
února 1913 v Monticello na Floridě a zemřel na 
infarkt 21. ledna 1970 ve věku 56 let.

S použitím materiálů IBMA napsal 
Pavel Brandejs

zleva: Jerry Rivers, Cedric Rainwater, Hank Williams, Don Helms & Sammy Pruitt
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Rok 1948 – zrození  legendární kapely

Už celých 60 let nás dělí od okamžiku, který 
nastartoval další osobitou kapitolu ve vývoji 
bluegrassové hudby ve Spojených státech a po-
tažmo v celém světě této akustické muziky. Kon-
cem ledna 1948 odchází od slavných Blue Grass 
Boys Billa Monroea trojice muzikantů, která chce 
tuto muziku zkusit rozvinout podle vlastních 
představ. Kytarista a zpěvák Lester Raymond 
Flatt (*19.6.1914, †11.5.1979), banjista Earl 
Eugene Scruggs (*6.1.1924) a kontrabasista 
Howard Watts se rozhodli založit vlastní ka-
pelu a zkusit své štěstí na poli showbusinessu. 
Ze sebou nechali rozčileného otce bluegrassu 
a před sebou měli nejistou budoucnost. Přijali 
houslistu Jima Shumatea a vymysleli název 
Foggy Mountain Boys, podle jedné z písní 
známé kapely Carter Family, která se jmenovala 
Foggy Mountain Top. 

Ovšem umělecký vstupní kapitál měli nad-
míru slibný. Lester Flatt byl výborným zpěvákem 
a neméně dobrým doprovodným kytaristou, 
k čemuž přidal ještě jeden důležitý fakt – byl 
talentovaným skladatelem, který svůj um ukázal 
již za působení u Billa Monroea. Earl Scruggs byl 
banjistou nového revolučního tříprstého stylu, 
který začali postupně kopírovat všichni banjisté 
nově založených kapel. Už následujícího roku 
začali ve studiu točit své první singly, které 
brzy úspěšně zaplavily hudební trh. Houslista 
Jim Shumate v kapele nepobyl dlouho, záhy jej 
vystřídal Benny Sims a po něm v kapele chvíli 
působil i legendární „Big Tige“ Benny Martin. 
Na mandolínu se začátkem 50. let prostřídali 
John Ray „Curly“ Seckler a Everett Lilly. 
Oba ke svému nástroji přidali zpěv v tenorovém 
partu a zvláště ostrý a silný hlas Curly Secklera 
se brzy stal neomylným poznávacím znakem 

Rok 1948 – zrození  legendární kapely
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vokálu kapely. Sestava Foggy Mountain Boys 
se ustálila v letech 1954–1955, kdy v kapele 
zakotvil výtečný breakdownový houslista Paul 
Warren (*17.5.1918, †12.1.1978), který kromě 
houslí přispěl do vokálů hutným basem. Dalším 
důležitým muzikantem byl Burkett Graves 
(*27.9.1928, †30.9.2006), který přinesl do blue-
grassové kapely nový hudební nástroj – reso-
fonickou kytaru, které se později začalo, podle 
jejich slovenských vynálezců bratří Dopyerových, 
říkat zkráceně dobro. Tím kapela získala kromě 
houslí další dlouhý tón. Dobro zvláště podma-
nivě působilo v pomalejších skladbách a když 
Burkett „Buck“ Graves zvládnul se Scruggsovou 
pomocí tříprstou techniku hraní, stal se prv-
ním guru tohoto nástroje. Posledním, ne však 
nejmenším příchozím, se stal kontrabasista En-
glish P. Tullock (*1923, †1988), přezdívaný bra-
tranec Jake. V té době asi už existovali lepší hráči 
na tento nástroj, ovšem málo z nich mělo takový 
hlasový rozsah jako Jake Tullock. Což kapele po-
mohlo k další novince v bluegrassu – kvalitnímu 
pětihlasu, kde Jake obstarával nejvyšší, high 
baritone part. Krom toho byl rozeným komikem 
a s Buckem Gravesem vytvářeli při koncertech 
humorné vsuvky jako Cousin Jake a Uncle Josh 
a také spolu vždy odzpívali několik písní.

Takže kapela byla uměleckým potenciálem 
přímo nabitá a přesto ještě dostala novou hnací 
sílu – od roku 1953 kvalitní sponsoring od firmy 
Martha White. Byla to potravinářská firma, která 
obchodovala s obilím a vyráběla mouku a mouč-
né výrobky. Presidentovi firmy, panu Cohenu 
Williamsovi, se hudba pánů Flatta a Scruggse 
tak zalíbila, že s nimi občas jezdil i na koncertní 
šňůry. Cohen Williams je i přes tvrdošíjný odpor 
Billa Monrea protlačil na několikátý pokus do 
Grand Ole Opry, do rozhlasu a především pak do 
rodící se televizní sítě. Tím kapele nastal týdenní 
namáhavý a nekonečný koncertní, rozhlasový 
a televizní kolotoč. V době, kdy neexistoval tele-
vizní záznam, objížděli svým busem od začátku 

týdne šest televizních stanic, hráli koncerty na 
šňůrách a v sobotu večer museli být v Nashvillu, 
aby odehráli své vystoupení ve slavné Grand 
Ole Opry. S příchodem televizního záznamu 
začali své pořady předtáčet, což jim umožnilo 
rozmnožit jejich živá vystoupení. Flatt a Scruggs 
byli jednou z nemnoha kapel, kterých se až tak 
moc nedotklo zrození rock´n´rollu. Počátkem 
60. let, za folkového boomu, získali další vděčné 
posluchačstvo – vysokoškoláky. Začali objíždět 
universitní kampusy, kde slavili u mládeže velké 
úspěchy. Dále se dostali jako druhá bluegrassová 
kapela (po Country Gentlemen) do střeženého 
hájemství vážné hudby – newyorské Carnegie 
Hall, kde odehráli 8. prosince 1962 svůj slavný 
koncert, který byl nahrán na LP desku, a který se 
stal sám o sobě legendou. Rok poté pokračovali 
neméně slavným živým koncertem v nashvillské 
Vanderbiltově universitě, který se konal 2. květ-
na 1963 a uvedl ho jejich rozhlasový a televizní 
speaker Tommy T. Cutrer. Další průlom v jejich 
kariéře znamenala účast hlavních protagonistů 
v televizním humoristickém seriálu The Beverly 
Hillbillies, na nějž navazovali četné koncerty na 
pacifickém pobřeží Spojených států. Kapela byla 
známá po celé zemi a vydělávala na tehdejší 
dobu velice slušné peníze. A ty se staly, bohužel, 
jedním z hlavních důvodů jejího pozvolného se-
stupu v její umělecké kvalitě.

Nový manažér Bob Johnston a finanční ředi-
telka paní Louisie Scruggsová, ve snaze po ještě 
větších ziscích, nutili kapelu do tak pochybných 
hudebních projektů jako bylo natočení desek 
americké folkové hudby a obzvláště pak písní 
Boba Dylana. Kapelu ve studiu doplnili manažéři 
lesem kytar a bubeníkem, což zjevně nebyla 
Flattova ani pěvecká ani umělecká parketa. Les-
ter Flatt se v tom cítil hodně nešťastný a řešil to 
tím, že místo propagace těchto desek hrál na 
koncertech stejně svůj osvědčený bluegrassový 
repertoár. Tím se dostal do rozporu s produ-
centy a i se svým dlouholetým přítelem Earlem 
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Scruggsem. V roce 1968 ještě odehráli úspěšné 
turné v Japonsku a poté inauguraci prezidenta 
Nixona, ovšem trhliny v kapele dostávaly stále 
větší rozměry. 22. února 1969 odehráli odpo-
lední vystoupení v Grand Ole Opry a měli ještě 
odehrát jedno večerní. K tomu ovšem už nedo-
šlo. Lester Flatt si sbalil věci, řekl, že večer už 
hrát nebude a odjel. Kapele nechal na zvážení, 
kam se přidá. Krom Scruggse se všichni vydali za 
Flattem. Do tří týdnů měl nového banjistu Vica 
Jordana, novou nahrávací smlouvu a nový název 
kapely The Nashville Grass. Earl Scruggs zalo-
žil se svými třemi syny kapelu Scruggs Revue, 
ale to už je jiná historie… 

Po Foggy Mountain Boys zůstalo úspěšných 
jednadvacet let v bluegrassové historii, nepře-
berné množství nahrávek a několik milionů fan-

dů po celém světě. A vše to začalo v zimě roku 
1948, který pro nás v tehdejším Československu 
věstil, na rozdíl od Států, dobu temna…

Naštěstí ne tak pro bluegrassovou muziku. 
Písně pánů Flatta a Scruggse dnes patří do po-
kladnice bluegrassové tvorby a jsou standardy 
po celém bluegrassovém světě. Svoji uměleckou 
úlohu oba pánové splnili na jedničku, a to je 
nejdůležitější ze všeho.

 Milan Leppelt
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Bill Emerson – 70 let
Po Sonny Osborneovi je tu další kulatý osla-

venec z řad legendárních banjistů. 22. ledna se 
dožívá sedmdesáti let banjista neméně významný 
– Bill Emerson. Narodil se v roce 1938 v hlavním 
městě Spojených států – ve Washingtonu. Už v de-
vátenácti letech stál u zrodu jedné z nejslavnějších 
bluegrassových kapel, když spolu s mandolinistou 
Johnem Duffeyem (*4.3.1934, †10.12.1996) 
a kytaristou Charlie Wallerem (*19.1.1935, 
†18.8.2004) založili 4. července 1957 skupinu The 
Country Gentlemen. Dlouho v ní sice nepobyl, 
když ho na jedno desetiletí zastoupil banjista Eddie 
Adcock, ale v r. 1970 se ke kapele Country Gen-
tlemen na tři roky vrátil. Mezitím hrál několik let 
u další bluegrassové legendy Jimmyho Martina 
(*10.8.1927, †14.5.2005) a jeho Sunny Moun-
tain Boys. Tam nastupoval po další banjistické 
veličině – J. D. Croweovi. S Jimmy Martinem nahrál 
několik alb a jeho instrumentálka Theme Time je 
dnes uznávanou banjistickou klasikou. Následovala 
krátká epizoda v kapele Emerson and Waldron, 
jež je také zaznamenána na zvukovém nosiči. Po 
svém návratu ke Country Gentlemen uvedl Emer-
son svým banjem v posluchačské povědomí takové 
songy jako Fox On The Run, Matterhorn, Walking 

Down The Line, instrumentálky C. G. Express či 
Breaking It Down. Sestava Country Gentlemen 
z počátku 70. let, s mandolinistou Doylem Law-
sonem (*20.4.1944) a basistou Billem Yatesem 
(*30.4.1935), patřila k jedné z nejlepších jakou 
kapela za svou bohatou historii měla. Vydal s nimi 
několik alb jako One Wide River To Cross, The 
Award Winning, Sound Off a především skvělou 
živou nahrávku z Japonska v roce 1971.

Country Gentlemen – oslava 50. výročí – Watermelon Park, Photos by Dave Roye (2007)
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Po odchodu od Country Gentlemen se dal 
k námořnictvu, kde hrál dlouhé roky v mariňácké 
kapele Country Current. Koncem osmdesátých let 
začal vydávat alba pod svým vlastním jménem. Zde 
je namístě vyzdvihnout skvělá instrumentální alba 
Home Of The Red Fox či Gold Plated Banjo a krásně 
udělanou desku s famózním bluegrassovým sklada-
telem Pete Goblem, jehož písně proslavily kapely 
jako Quicksilver, Larry Sparka, Bill Harrell a mnoho 
dalších. Na této desce je můžeme slyšet tak, jak si 
je Pete Goble představoval. Nemalou zásluhu na 
této desce má banjová hra Billa Emersona, která 
je vždy čistá, přímočará a plně vystihuje náladu té 
které skladby.

V devadesátých letech nahrával často s takový-
mi nástrojovými virtuosy jako je Tony Rice, Jimmy 
Gaudreau, Larry Stephenson, Mark Schatz. Za svůj 
přínos bluegrassové hudbě byl v roce 1984 uveden 
do síně slávy Virginia Folk Music Association a gu-

vernér Virginie vyhlásil 10. červen dnem Billa Emer-
sona. V roce 1991 byl ve finální nominaci IBMA 
(Mezinárodní bluegrassové asociace) na banjistu 
roku a v roce 2007 získal od IBMA cenu za nahráva-
cí událost roku – spolu s ostatními muzikanty, kteří 
natočili desku Double Banjo Bluegrass Spectacular.

Kromě toho firma Stelling vyrábí od roku 1990 
model banja nazvaný po jeho instrumentálce – Red 
Fox Model. V posledních letech spolupracoval s ky-
taristou Markem Newtonem a v říjnu 2007 mu vy-
šlo zatím poslední album, které nahrál se svojí kape-
lou Bill Emerson and The Sweet Dixie Band. Já 
osobně ho řadím k nejlepším tradičním banjistům – 
hned vedle Earla Scruggse, J. D. Crowea, Sonny 
Osbornea a Kenny Ingrama. A nejsem v tomto ná-
zoru zdaleka osamocen. Patří k rodinnému stříbru 
amerického bluegrassu a i další generaci budou znít 
slova Charlieho Wallera: „…and on the banjo, from 
Washington, D.C., the big tall Bill Emerson!“ 

„Country Current“ 1972, MUC Bill Emerson, leader
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Na mých letošních toulkách po Americe 
si pro mě osud nachystal krásné překvapení. 
Měla jsem v úmyslu navštívit bluegrassové mu-
zeum v Owensboro, Kentucky a protože tam 
z Nashvillu nejezdí žádný autobus, tak se mi 
bluegrassoví kamarádi postarali o to, abych se 
tam nějak dopravila. Přiletěla jsem z Oregonu 
ve čtvrtek v noci. Barry Tashian mě v pátek ráno 
vezl kamsi k benzince směrem na sever. Tam na 
mě čekal Mike Dunbar, známý producent. Padli 
si s Barrym do náruče, protože se znají již mno-
ho let a Barry nevěděl, kdo tam na mne bude 
cekat.

A dál se jelo k Rickovi Ottovi, kde již čekala 
celá kapela Dave Leatherman & Stone County. 
Jako příjemné překvapení, dobristu kapely Fer-
rela Stowe znám již z Dobrofestu. Povídáním 
po cestě jsme zjistili další spousty společných 
známých. Hoši, nebo tedy spíše pánové jeli hrát 
na festival v Jerusalem Ridge. Dověděla jsem se 
o tom festivale v Seattlu ve státě Washington 
a říkala si, jak by to bylo fajn, kdybych se tam 
dostala. A ejhle!

Bylo nádherné počasí a zakrátko jsme přejeli 
hranice a octli se na Bluegrass Highway v Ken-
tucky. Silnici na Jerusalem Ridge ještě neznám. 
Když jsem tam poprvé byla v roce 1995, byly 
tam jen prašné cesty a k rodnému domu Billa 
Monroe vedla jen polňačka. Tehdy všude visely 
cedule, že kdo vkročí na tyto pozemky, může být 
zastřelen. No riskli jsme to s hochy z německé 
kapely Andy’s Breakdown a objevili ruinu dře-
věného domku bez dveří a oken, kterou jsme si 
nebyli úplně jisti. 

Ale našli jsme tehdy opravdu ten správný 
dům a dokonce po nás nikdo ani nestřílel.

Zato teď tam vede asfaltka, dům je per-
fektně renovovaný, a všude stovky lidi. Dole se 
ozývala muzika, zdáli jsem slyšela hlas Ralpha 
Stanley & Clinch Mountain Boys.

U brány jsme dostali festivalové náramky 
a program, a tak jsem zjistila, že je to 4denní 
festival, začal již včera a hrát zde bude přes 40 
tradičních kapel. A to už nás osobně vítal pořa-
datel festivalu, Doc Mercel. Doc je také hlavou 
Monroe Bluegrass Music Foundation. Víc se 
o festivalu a o tom všem můžete dozvědět na 
http://www.jerusalemridgefestival.org 

Z kapel vyjmenuju jen pár nejznámějších. 
Melvin Going & Windy Mountain, Cumberland 
Highlanders, McCormick Brothers, Ronnie Reno 
& the Reno Tradition, Gary Brewer & the Ken-
tucky Ramblers, Larry Sparks & the Lonesome 
Ramblers, Sullivan Family, Phillip Steinmetz & his 
Sunny Tennesseeans, atd. No přímo pastva pro 
milovníky tradičního bluegrassu.

Festival se konal v lese, skoro všude byl ně-
jaký stín, což v tom vedru bylo víc než vítané. 
Nahoře spousty stánků s občerstvením, hudeb-

Jerusalem Ridge 2007 Bluegrass Celebration Festival, 
kolem rodného domu otce bluegrassu Billa Monroe 27.–30.záři 200
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ními nástroji, tričky, klobouky proti slunci a vším, 
po čem srdce bluegrassáků může zatoužit. Pro-
cházela jsem se areálem a koukala po známých 
tvářích. A tam Dagfinn Pederson z Norska, 
Loek Lammers s kamarády z Holandska, Arthur 
Berman se ženou Andreou z Kanady atd. Sedla 
jsem si na můstek před podium a věnovala se 
hudbě.

Gabrielle Gray, ředitelka muzea, která mne 
pozvala, že u ní mohu přespat v Owensboro 
nikde. Arthur s Andreou u ní ale taky bydleli, 
tak jsme po večerním vystoupení kapely Stone 
County Boys, s kterou jsem přijela odjeli do 
Owensbora. Povídalo se do časných ranních 
hodin.

Protože muzeum je v neděli dopoledne za-
vřené, vydali jsme se tam už v sobotu. Muzeum 
se hodně změnilo od roku 1996, kdy jsem tam 
byla naposled a stojí to za to. Mimo jiné jsem 
koukala hlavně na expozici Bluegrass v Evropě 
a Japonsku, kde je také spousta exemplářů 
z mých archivů a také něco od Pavla Brandejse. 
Hodně jsem toho také vyfotila. 

Ještě se projít po Owensboro a zavzpomínat 
na staré zlaté časy, když se ještě IBMA festival 
konal zde.

A pak hurá zpět na Jerusalem Ridge, aby-

chom nepromeškali Larryho Sparkse.

Lidí tam bylo ještě víc než včera. Konferen-
ciér Dave Russeau z Texasu, který mne viděl 
včera sedět na můstku mi přinesl židličku, abych 
prý měla víc pohodlí. Jak je fajn, když má člověk 
přátele všude po světě.

Program byl opravdu nabitý, v nazvučovacích 
přestávkách mezi kapelami jsem se chodila dívat 
na menší vedlejší scénu nahoře v lese, nebo na 
sejšny kolem rodného domu Billa Monroe. Ve-
vnitř je to udělané jako muzeum, starý nábytek, 
všude fotky atd. Smí se tam jen s průvodkyní. 
No, koukněte se aspoň na fotky. 

Kdybych to vše měla popisovat, upadly by 
mi ruce. Nejvíc se mi líbili pochopitelně kapely 
Ralpha Stanleye, Larryho Sparkse, Melvina Goin-
se, který dostal krásnou vyřezanou hůl a fotila 
jsem ho jako „krále Melvina“, Stone Country 
Boys, Ronnie Reno, úžasný byl také mě neznámý 
Phillip Steinmetz a úplně jsem se zamilovala do 
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legendární kapely McCormick Brothers. Myslím, 
že by se v Evropě moc líbili a rádi by se sem 
podívali.

Cumberland Highlanders je kapela kolem 
pořadatele Campbella „Doc“ Mercela, velká 
banda lidí s perfektní show. Potkala jsem tam 
i jednu svou švýcarskou kamarádku, zpěvačku 
Tabeu. Byla tam s houslistou Aaronem z kapely 
Randy Kohrse na Dobrofestu. Doc je pozval na 
podium a Tabea nám s obrovským úspěchem 
zazpívala Blue Moon of Kentucky. Myslím, že její 
švýcarská kapela Blue Sky o ni brzo přijde, pro-
tože tam žádné velké možnosti kariéry zpěvačky 
nemá a Američani jsou z ní celí pryč.

No jedna kapela lepší než druhá. Po 31 letech 
jsem se setkala s Lilliemae & Dixie Gospelaires. Ba-
vila jsem se s ní kdysi na Bean Blossom 76. Protože 
jsem se tehdy jmenovala Lilly Mayer a zkracovali 
mne na Lilly May, pár lidí si mě s ní spletlo (jen než 
jsem stačila otevřít pusu, pochopitelně). Tak jsme 
se společně zasmály starým vzpomínkám.

Dnes přijela navečer i Gabrielle a ani jsme se 
nenadáli a bylo po půlnoci. Tentokrát s námi do 
Owensbora jel i Dagfinn. Zase se povídalo skoro 
do rána, a tak z úmyslu jet na hřbitov do Rosine 
na ranní mši sešlo. Když jsme se vzbudili, byl 
Dagfinn už pryč. 

Rozloučili jsme se s Gabrielle před polednem 
a odjeli s Arturem a Andreou, podívat se do 
Rosine na hrob Billa Monroe, Uncle Pena atd., 
a potom jsme se vydali na cestu do Nashvillu. 
Navečer jsme dorazili do hotelu Renaissance, 
kde už na mne čekala Bea…

Během první půlhodiny jsem potkala nejmíň 
100 známých tváří a měla pocit, že jsem se vrá-
tila zase po dvou letech domů…

Zítra začíná IBMA bluegrassová konference 
a to zase někdy příště… 

Lilka Pavlak, v Bülachu 21. října 2007
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Hickory Project z Pennsylvanie, USA
v České republice

V únoru a březnu již potřetí zavítá do Evropy 
vynikající kapela Hickory Project. Mnoho z vás 
již jistě mělo to potěšení je shlédnout na vlastní 
oči, buď na EWOBu v Holandsku v roce 2004, 
nebo loni ve Francii, v La Roches sur Foron.

Co začalo náhodným experimentem, stalo 
se základem inovativnímu projektu. Dohromady 
se dalo pět vysoce talentovaných muzikantů. 
Kromě lásky k muzice je poutá také pevné 
přátelství. Spojují tradiční, původní bluegrassový 
repertoár s progresivními prvky new acoustic, 
old-time a blues a jazzu. 

Velmi rychle se jim dostalo uznáni americké-
ho bluegrassového publika. A jako správní blue-
grassoví velvyslanci si získávají srdce fanoušků 
po celém světě.

Jádro kapely tvoří Sue Cunningham, zpě-
vacčka, čtyřnásobna vítězka Florida Bluegrass 
Fiddle Championship a snad nejlepší houslistka, 
se kterou jsem se kdy setkala. K muzice ji přivedl 
starší bratr Tom v útlém věku 5 let. Později ji 
věnoval desku od Vassara Clementse, který se 
záhy stal jejím velkým vzorem. Spolu pak zalo-
žili kapelu Flying Cunninghams v Pittsburgu 
v Pennsylvanii. Následovaly floridské kapely 
South Ocean String Band, kde strávila 8 let 
svého života a White Sand Panhandle Band. 
To jí pomohlo získat si respekt v celých Státech. 
Sue se také podílí na velké části kapelní tvorby. 
Krasneě zpívá a je rozenou vůdčí osobností.

Anthony Hanningham, zpěvák a multiin-
strumentalista, získal v roce 1999 titul National 
Mandolin Champion. Bluegrass začal hrát již 
jako čtyřletý. Jeho melodie tvoří značnou část re-
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pertoáru. Také on je hybnou osobností skupiny.

Bohužel nedávno změnil zaměstnání a pra-
cuje na velmi důležitém projektu. K jeho velke-
mu zklamání nedostane dovolenou na to, aby 
přijel do Evropy, ačkoliv se sem tolik těšil. Ale i to 
se někdy v životě stává… O svém velkém snu, 
zahrát si před českým publikem, si bude moci 
nechat pouze vyprávět od spoluhráčů. A jistě ho 
to mrzí víc než vás. Snad někdy příště…

Banjista a zpěvák David Cavage byl také 
členem mnoha skupin. Jako své hlavní vlivy 
udává Tonyho Trischku, Alison Brown, Charlie 
Parkera a Davise Milese. 

Nejmladší člen kapely Billy Gilmore z Flori-
dy objevil banjo v sedmi letech, ale brzo přešel 
také na kytaru, mandolínu a housle. Prošel ka-
pelami jako The Grass is Dead, Crazy Fingers, 
Fast Acoustic Band aj.

Basista Steve Belcher se narodil v Anglii, 
ale vyrůstal v Pennsylvanii. Začínal na bicí a má 
zkrátka rytmus v těle. Společně s Anthonym 
zakládali skupinu Blue Merles, se kterou vyhráli 
jako nejlepší kapela na festivale Winterhawk 
v roce 1997.

Máme se tedy na co těšit.

Hickory Project budou hrát na festivale Na 
Blatech 1. března 2008 a v klubu Mlejn Sto-
důlky v Praze 4. března. 

Kapela vydala šest CD a jedno DVD, pod 
svou vlastní značkou Hickory Production. Více 
se o nich můžete dovědět na www.hickorypro-
ject.com

Mimo Česke republiky vystoupí také ve Švý-
carsku, Rakousku, Německu, Belgii a Dánsku.

Lilka Pavlak, leden 2008



17

IBM
A W

orld Of Bluegrass – Svět bluegrassu

IBMA World Of Bluegrass – Svět bluegrassu
Nashville, Tennessee 1.–7. října 2007

Letos, tedy vlastně teď už vloni, jsem byla 
v Americe dost dlouho a něco jsem vám také 
již o tom napsala. Spoustu jsem toho jistě za-
pomněla, ale něco si přece jen ještě pamatuji. 
Svět Bluegrassu se již třetím rokem koná v Na-
shville Convention Center a s ním spojeném 
hotelu Renaissance. Něco jste si už také měli 
možnost o tom přečíst v Listech z února 2006. 
Ročník 2006 jsem vynechala, protože jsem byla 
v Americe v březnu a pak koncem října. Moc 
mne potěšilo, že o tom pro změnu napsal Pavel 
Brandejs a já zůstala i nadále v obraze.

Do Nashvillu jsem přijela v neděli navečer 
se svými kanadskými kamarády přímo z festi-
valu na Jerusalem Ridge. Večer jsem se setkala 
s Beou Flaming, americkou manažerkou Druhé 
Trávy, se kterou tam již tradičně bydlím. Letos 
jsme měli pokoj přímo na místě činu v hotelu 
Rennaissance. Velký cenový rozdíl od roku 2005 
jsme vyrovnali tím, že nás na to bylo víc než 
obvykle. Sardinky hadr, ale člověk tam stejně 
nemá čas spát… Večer jsme strávili povídáním 
se starými přáteli, které jsem již rok, dva neviděla 
a nakonec jsme skončili na jamu v suitě festivalu 
Grey Fox. Naštěstí už jsem se v tom labyrintu 
vyznala z minula, tak aspoň potíže s orientací 
odpadly.

V pondělí to začalo. Ráno se zaregistrovat 
a vyzvednout si visačky se jménem a průkazku 
na Trade Show. Pro Beu začala dobrovolná 
práce. Za tříhodinovou službu denně pomoc-
níci zvaní volunteers mají pak volný vstup na 
Fanfest.

První seminář jsem absolvovala Label/DJ 
Summit. Vedl ho Jerry Douglas. Ve tři odpoledne 
se otevřela Trade Show, bluegrassový veletrh. 
Stánků tam bylo asi sto, jediný český patřil 

Jardovi Průchovi. V šest hodin pak následovala 
slavnostní večeře v plesovém sále. Zahajovací 
proslov tentokrát patřil Tonymu Trischkovi, který 
se momentálně nachází na vrcholku své skoro 
petačtyřicetileté kariéry. Mluvil moc krásně…

A již zde byly první předváděčky – neboli 
Showcase. Jako první se nám představila Farris 
Family z Kansasu, matka, otec a čtyři synové 
mezi 18 a 24 lety. Pohybují se na scéně přes 
10 let a získali již mnoho ocenění. Nejvíc se mi 
líbila jejich kytara. V následující skupině Monroe 
Crossing z Minnesoty hraje na banjo Bein syn 
Benji Flaming, americký webmaster Druhé trávy. 
Kapelu jsem sice již viděla před lety, ale moc jsem 
si na ně nepamatovala. Zato letos mne upoutali 
svou živou, temperamentní show a prezentací 
na jevišti, výbornými vokály i aranžemi. Zpěvač-
ka, písničkářka a houslistka Lisa Fuglie vyrůstala 
v Nigerii (!) a učila se tam na mandolínu ze sta-
rých desek Billa Monroea. Umí! Temperamentu 
má za tři. Basista Mark Anderson má za sebou 
dvacet let hraní na basu a bicí v různých alterna-
tivních skupinách. A Benji je jeden z banjových 
talentů. Začal hrát již v deseti letech a dlouho 
hrál sólově. Bleskově se dostali nahoru a teď už 
je zná cela Amerika. 

Monroe Crossing
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Circuit Riders vznikli v roce 2005 a hrají 
hlavně tradici. Hráče jako Gregg Luck, nemu-
sím asi moc představovat, hrával s J. D. Crowe 
& The New South, Country Gentlemen a IIIrd 
Time Out. Mimo jiné složil píseň „The Healing 
Kind“, která získala několikrát platinu v podání 
Ronnie Bowmana a Lee Ann Womack. Grega 
Corbetta si pamatuju od Country Gentlemen, 
nedá se přehlédnout. Další členové Darrin 
Aldridge na mandolínu, Jaret Carter – dobro 
a Billy Gee – basa.

Dále následovala bomba v podobě Mike 
Cleveland & Flamkeepers. Senzace. Jejich ban-
jista John Mark Batchelor právě slavil 21. naro-
zeniny, Jesse Brocka s mandolínou jistě znáte, 
Todd Rakestraw na kytaru a Barry Read na basu. 
Taky Mike je letos na vrcholu kariéry.

Jerry Salley & Breaking New Ground: Jerry 
si na podium přivedl výborného kytaristu Claye 
Hesse (který mi něčím připomíná našeho Ralfíka, 
taky hraje s kým jen může, viděla jsem ho tam 
nejmíň s 5 kapelami), Beth Lawrence na ba-
su – ta hrávala se Sally Jones, Lynn Moris atd., 
Neda Luberecki s banjem a Kim Gardera s dob-
rem. Zkrátka další superband. Jerry Salley je také 
velmi úspěšný songwriter, autor několika hitů. 
Společně s Larry Cordle a Carlem Jacksonem 
patří k Nashvillské písničkářské špičce.

Večer zakončil Larry Stephenson Band, další 
moji oblíbenci.

A hurá na „After Hour“ privátní předváděčky. 
Dnešní noc asi na deseti různých místech. Vše se 
nedá bez klonů abolutně stihnout. Vybrala jsem si 
Tony Trischka & Double Banjo Bluegrass Spectacu-
lar; Steel Drivers – skupina, o které jistě ještě hod-
ně uslyšíte, hrající mimo jiné také na celokovovou 
National kytaru; Michal Cleveland; Jim Lauerdale; 
Monroe Crossing; Alecia Nuggent a Micky Harris 
& Josh Williams. O půl třetí jsem zapadla do poste-
le. Hlava mi hučela a to byl teprve první den. 

V úterý ráno se konal seminář týkající se 
vývoje mezinárodního bluegrassového trhu. 
Richardovi Hawkinsovi z Irska jsem musela slíbit, 
že se ho zúčastním, kdyby někdo chtěl něco 
vědět o Česku, či Švýcarsku. Přítomni byli mimo 
jiné také Rienk Janssen z Holandska, Saburo Wa-
tanabe z Japonska, Jan Dale z Austrálie a Greg 
Cahill prezident IBMA, jinak banjista od Special 
Consensus. Pak jsem jen rychle nakoukla na 
A Case Study in Success: The Infamous String-
dusters, které budete letos mít možnost vidět 
na vlastní oči. A nenechte si je ujit! Já je poprvé 
zažila live v Nashvillském Station Inn v březnu 
2006 a psala o nich v Listech č. 3, červen 2006. 
Tenkrát ještě nebyli Infamous, ale jejich hvězdná 
budoucnost mi byla již tehdy jasná…

Jesse Brock & Mike Cleveland

Tony Trischka & Double Banjo Bluegrass Spectacular
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Následovala členská schůze, odpoledne další 
semináře, běhala jsem mezi Agent & Managers 
a Print Media & Education. Pak International 
Meeting – mezinárodní schůzka. Bleskově na-
kouknout na Trade Show, ve čtyři začínal Son-
writer Showcase, který vedl Jesse McReynolds, 
Dale Ann Bradley a Pete Wernick. No minimálně 
pět klonů bych potřebovala, abych stihla aspoň 
větší část toho, co bych chtěla… Kdyby někdo 
věděl, kde by se dali koupit, zaplatím cokoliv…

A již tady byl večer a další předváděčky 
v plesovém sále, tentokrát bez večeře. Nesměla 
jsem si nechat ujít začátek, protože na progra-
mu jako první byli naši Meantime. Hoši hráli jako 
o život a Danka zpívala jako nikdy. Měli obrov-
sky úspěch. Jistě jste už o tom slyšeli od nich 
z první ruky. Na následující kapelu Grass Cats 

z Severní Karoliny si již moc nepamatuju, zato 
další Grasstown byla opět SUPER! Snad vám 
něco řeknou aspoň některá jména jako Steve 
Gulley na kytaru, Alan Bibey na mandolínu, Phil 
Leadbetter na dobro, Jason Davis na banjo a Ja-
mey Booher na basu. Kanadská skupina John 
Reischman & the Jaybirds patří už léta k mým 
oblíbeným. Další v řadě Dale Ann Bradley, letoš-
ní zpěvačka roku, má neuvěřitelný temperament 
a je přímo nabitá energií! Členové kapely za ní 
nezůstávají v ničem pozadu. O Ramone Church 

na banjo jsem již také v minulosti psala, Tima 
Laughlina s mandolínou snad nemusím dlouze 
představovat a Mika Buba na basu již vůbec ne. 
Bylo to bombastické. A ty vokály!

Nočních privátních předváděček bylo dnes 
asi dvacet. A bude hůř! Stihla jsem Red Wine 
s Tony Trischkou, Kathy Chiavolla, Butch Robin-
se, Bull Harman & Bull’s Eye, Infamous String-
dusters a jejich evropský protějšek, švédskou 
skupinu G2, ze kterých jsem málem padla na 
zadek loni v Holandsku. Pochopitelně jsem si 
nenechala ujít své milované Grascals, chvíli jsem 
sledovala Cadillac Sky, kteří mě také omráčili. No 
bylo toho až moc.

Ve středu ráno byl Gig Fair. Kapely se musely 
přihlásit v uterý a měly možnost se předvést 
před maximálně sedmi zástupci různých festi-
valu, kterých tam bylo asi 30. Takže tam stála 
dlouhá fronta…

Poledni předváděčky byly zase s výborným 
obědem. Jako první se nám představil Don Rigs-
by & Midnight Call. Jeho hlas mi ještě dlouho 
zněl v hlavě. Nechci nadužívat superlativů, ale 
on si to jistě zaslouží. Další Carrie Hassler & Hard 
Rain bych popsala jako příjemný popík. Také 
o Three Ring Circle jsem již psala loni v červnu 
v Listech. Rob Ickes na dobro, Andy Leftwich na 
mandolínu a housle a hvězdný Dave Pomeroy 
na base. SENZACE 1.třídy!

Odpoledne se konal zdravotní veletrh, 
nechala jsem si tam namasírovat zbědovaná 
záda. Pak jsem se podívala na seminář Bluegrass 
Summit:The Future of the Business a nakoukla 
na nahrávací session DJ taping Session.

A již tady byl zase večer a s ním další 
předváděčky v plesovém sále. Sierra Hull 
& Highway 111, mandolínový dívčí zázrak, už 
šestnáctiletá (jak to letí, poznala jsem ji, když jí 

Meantime
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bylo osm) S sebou si přivedla Clay Hesse s ky-
tarou, Cory Walkera s banjem a Jamey Boohera 
s basou. Bylo to sice slabší, než jsem očekávala, 
ale každopádně stáli za to. Na zpěvu Sierra ještě 
bude muset dost pracovat, instrumentálně to ale 
bylo výborné. Dan Paisley & the Southern Grass: 
o tom jste již toho dost četli a mnoho z vás ho 
vidělo na vlastní oči. Takže komentáře jsou zby-
tečné. SUPER! Totéž platí i o Claire Lynch Band 
(viz článek o koncertě v Bratislavě v Listech). 
Blue Moon Rising z Tennessee pro mě byla 
novinka. Název si dali podle písničky Ronnieho 
Bowmana. Ač trochu zabíhali do popíku a folku, 
moc se mi líbili. Jejich mandolínista a hlavní zpě-
vák Keith Garret vypadá trochu jako Elvis a zpívá 
nádherné klidné písničky, často ze svého pera. 
Kapela se často objevovala v bluegrassových hit-
parádách. Třeba jejich album On The Rise strávi-
lo na zebřičku Bluegrass Unlimited 10 měsíců… 
Také byli nominováni v 2006 jako objev roku. 
Stojí za to se kouknout na jejich domovskou 
stránku www.bluemoonrisingband.com. Mimo 
jiné s nimi hraje Ron Steward na housle. Večerní 
koncert zakončili New Found Road, pro mě další 
premiéra. Měli ze všech dnešních skupin nejlepší 
vokály, nádherný čtyřhlas. Jejich album Life in 
a Song produkoval Rob Ickes a zdá se, že pů-
jdou ve stopách Blue Highway. Také stojí za to se 
kouknout na www.newfoundroad.com. 

Nočních oficiálních předváděček bylo kolem 
dvaceti. Kam dřív, to je ta hlavní otázka. Člověk 
by rád viděl všechno, ale to není možné. Běžela 
jsem se podívat na Larry Cordle & Lonesome 
Standart Time, Claire Lynch Band, pak na Večer 
se Skaggs Family Records, kde exceloval Cadil-
lac Sky a Cherryholmes Family, a dál na Kenny 
a Amandu Smith, Sally Jones, Chrise Stuarta, 
Mark Newtona a skončila jsem v mezinárodní 
suitě, kde hráli např. Red Wine z Itálie, Meanti-
me, G2 ze Švédska. S kanadskou skupinou April 
Verch se tam na scéně objevila Jana Doláková. 
Pěkné překvapení! Také tam byli Mideando 
String Quintet, zpívala s nimi Lizzy Janssen, 
Rienkova dcera. Díru do světa, ale v Americe 
neudělali. Pak ještě na pivo a krásnou session do 
California suite.

Do postele jsem padla krátce po třetí hodině 
ranní.

Pokračování příště...

V Bülachu 28.1.2008, Lilka

Sierra Hull & Highway 111

Dave Pomeroy (Dale Ann Bradley band)
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Kruger Brothers v Praze

Kruger Brothers v Praze

18.3.2008
Ještě není jasné, na kterém místě se koncert 

uskuteční. Sledujte www.krugerbrothers.com
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Servis

Servis
NOVINKY V OBCHODĚ LYRA

Robert Plant & Alison Krauss – Raising Sand

Jason Davis – Steppin‘ Out

Claire Lynch – Crowd Favorites 

Bill Emerson & The Sweet Dixie Band

Česká pošta zdražila bohužel m.j. i zásilky posílané na dobírku. Tzn., že původní částky za „dobírku“ 65 Kč 
a 84 Kč jsou od 1.1.2008 nahrazeny částkami: 84 Kč (za zboží do 500 Kč) a 103 Kč (za zboží nad 500 Kč).

POUTNÍCI
Poutníci letos budou hrát ve čtyřčlenné sestavě – Jiří Karas Pola kontrabas, kapelník a zpěv, Jan 
Máca kytara, mandolína a zpěv, Jiří Mach kytara, mandolína a zpěv a Peter Mečiar banjo, dobro 
a steel kytara. Nejstarší Poutník všech dob kytarista a zpěvák Zdeněk Kalina bude nadále vystupo-
vat se skupinou jako emeritní člen na vystoupeních v Brně a na významných poutnických akcích.
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Kalendář akcí
ALBUM
09.02.2008 Valentýnské hraní, Dvorce u Jihlavy
21.02.2008 Bluegrass koncert, Ústí n/L.
22.02.2008 Chomutov, country saloon U Bizona
01.03.2008 Chomutov, country saloon U Bizona
15.03.2008 Bluegrass fest, Chomutov, U Bizona
19.03.2008 Přehlídka kapel, Slaný 
05.04.2008 Tradiční country bál, Liberec
19.04.2008 Chomutov, country saloon U Bizona

BG CWRKOT
23.02.2008 Sloupnice, host BENEFIT
01.03.2008 Blata u Jičína, penzion Diana
29.03.2008 Sloupnice
19.04.2008 Sloupnice

BLACKJACK
23.02.2008 Tábor, hostinec U Lípy
01.03.2008 Zámostí – Blata, penzion Diana, 

„Šedesátka na Blatech“
01.04.2008 Praha, U Vodárny
19.04.2008 Brloh
03.05.2008 Voorthuizen, Holandsko, EWOB
17.05.2008 Willisau, Švýcarsko
31.05.2008 Strakonice, Jamboree
21.06.2008 Čáslav, Banjo Jamboree
06.09.2008 Nová Dubnica, Slovensko

KŘENI
15.03.2008 Chomutov, U Bizona

PETR BRANDEJS BAND
09.02.2008 Kino Artefakt, Nový Jičín, 19:00
01.03.2008 Bluegrass na Blatech

POUTNÍCI
14.02.2008 Žďár nad Sázavou
15.02.2008 Brno Medlánky
28.02.2008 Svitavy 19.30, Ottendorffův dům 
11.03.2008 Týn nad Vltavou 19:00, KD
12.03.2008 Líšov 20.00, Klub 
21.03.2008 Klatovy Beňovy 19.30, Steak rest.
22.03. 2008 Velichov 19.30, Hospoda U lípy 

Country bál 
27.03.2008 Bratislava 19.00 Slovensko, KD 

Vajnorská 
28.03.2008 Slavkov u Brna 20.00,  Společenský 

dům Country bál 
29.03.2008 Mikulčice 19.30, Kulturní dům 

Country bál 
11.04.2008 Chropyně 19.00, Kulturní dům 
12.04.2008 Prostějov 19.00, Národní dům 

Country bál 
16.04.2008 Blansko, Kino 
17.04.2008 Brno Bystrc 19.00, 

Společenské centrum 
18.04.2008 Hříběcí u Horní Cerkve 19.00, Re-

staurace U Šimkú oblastní kolo Porty 
29.04.2008 Horní Slavkov 19.00, Kulturní dům 
30.04.2008 Děčín 16.00, Smetanovo nábřeží 

Pálení čarodejnic 
05.05.2008 Sedlčany 19.00, Kulturní dům J.Suka 
15.05.2008 Praha 19.00, KC Novodvorská 
16.05.2008 Karlovy Vary 19.30, Divadlo Husovka 
17.05.2008 Pikovice 17.00,  Festival Setkání pod 

Medníkem recitál 
17.05.2008 Lomnice nad Popelkou 20.00,  

Zámecká zahrada 
24.05.2008 Teplice 15.30, Lázeňská kolonáda 

Zahájení sezony 
30.05.2008 Strakonice 20.00, Letní kino festival 

Jamboree recitál 
31.05.2008 Žáluží u Plzně 15.00, Festival Gigant

Skupina Album vás zve

15.03.2008 v 18.00 hodin Bluegrass Fest
do chomutovského country saloonu U Bizona

na poslechový večer se skupinami
Album, Flashback, Jakub Kořínek a hosté, 

Křeni, G-runs´n Roses



Uzávěrka BG listů č. 2/08
je 15.04.2008. Informace o svých akcích a články 

do listů můžete poslat Miroslavu Jiřiště, Jiráskova 
4187, 430 03 Chomutov, případně e-mailem na 
adresu jiriste@email.cz. Redakce si vyhrazuje právo 
vaše příspěvky podle potřeby upravit. stane-li se tak, 
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není 
možné vám vaše příspěvky vracet.

Zájemci o členství v BAČR
Pošlete složenkou 200 Kč na adresu BAČR: 

Bluegrassová asociace, Kostelní 859/24, 170 00 Praha 
7. Platit je možné také bankovním převodem na číslo 
účtu: 108596029/300. Poštou dostanete průkazku, 
která platí jeden rok ode dne vystavení. S průkazkou 
máte slevu na nákup u našich sponzorů, slevu na 
některé festivaly a dostáváte pravidelně Bluegrassové 
listy, do kterých můžete i sami posílat své články. 
Inzerce pro individuální členy BAČR je v Bluegrassových 
listech zdarma. Naši členové jsou z České a Slovenské 
republiky, Slovinska, Německa, Švýcarska a Holandska. 
Členství obnovujete automaticky sami tím, že po 
uplynutí 1 roku opět pošlete 200 Kč. Nezapomeňte 
včas hlásit případné změny adresy.

Věříme, že chcete být informováni o koncertech 
bluegrassových kapel. Předpokládáme tedy váš souhlas 
s poskytováním vaší adresy kapelám, které rozesílají 
své pozvánky. V opačném případě nám, prosím, 
dejte vědět. Pro jiné účely nejsou adresy členů BAČR 
poskytovány.

© copyright 2008
O svolení ke komerčnímu využívání informací 

z Bluegrassových listů je třeba požádat na naší 
adrese. V případě převzetí velkých článků musí náš 
autor dostat řádný honorář a trváme na uvedení 
Bluegrassoých listů jako zdroje.

Sponzoři
bluegrassové asociace poskytují našim členům po 

předložení průkazky BAČR 5% slevu na nákup zboží ve 
svých obchodech. Děkujeme jim za podporu! Jsou to:

COUNTRYON
U vodárny 4, Praha 3 (st. metro Jiřího z Poděbrad),
tel./fax: 222 510 410, otevřeno Po–Pá 10.00–12.30 a 13.00–18.00 h.

MIROSLAV SKOTICA
Krátká 3279, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 558623500, fax 558622010

RONDO MUSIC
Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

JIŘÍ LEBEDA – LEBEDA INSTRUMENTS
V Koutech 159, Osnice, 252 42 Jesenice
jiri@lebedainstruments.cz, 10  % sleva

PAVEL MALINA, HUDEBNÍ NÁSTROJE MALINA
Prokopova 22, 397 01 Písek, tel/fax 382 212 544

PETR HAHN – HUDEBNÍ NÁSTROJE – COUNTRY WORLD
K. H. Borovského 1422, 356 01 Sokolov
tel. 777 319 040, 352 623 149, e-mail azbest@mbox.vol.cz
5 % sleva na veškeré maloobchodně prodávané zboží

DRECHSLER S.R.O., PRODEJNA HUDEBNIN STRUNKA
Tyršova 91, 276 01 Mělník
pro členy BAČR sleva 5 % na veškeré maloobchodně prodávané 
zboží v prodejně hudebnin 

FIRMA KOBRLE & STEHNO
Výroba a opravy akustických, elektroakustických a elektrických 
kytar a baskytar. Pro členy BAČR 5 % sleva z ceny nového nástroje 
a 15 % z oprav.

M&M&Music – Centrum hudebních nástrojů
Radniční nám. 30, 739 34  Šenov
poskytuje členům BA slevu 7 % na zakoupené zboží
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