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Bluegrassová asociace

Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR?
BA je občanské sdružení založené v roce 1995, 
celou organizaci řídí zvolené předsednictvo, sou-
častným předsedou je 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 také snaží 
zajistit co největší informovanost svých členů.

Jaká je činnost BA?
» BA vydává Bluegrassové listy
» BA spolupořádá nejstarší evropský bluegras-

sový festival v Evropě, Banjo Jamboree
» BA používá databázi členů k zaslání pozvá-

nek na nejrůznější bluegrassové akce
» BA pořádá výběrová kola na festival Banjo 

Jamboree
» BA vítá další náměty svých členů
»  Internetové stránky BA jsou na adrese

http://www.bacr.cz.
» BA vítá další náměty svých členů.

Členství v BA
» Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo 

se stane členem do 30.6., zaplatí plný roční pří-
spěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.

» Pro kapely je možno využít institut kolek-
tivního členství za 500 Kč, každý z kapely 
obdrží průkazku a bude dostávat vlastní vý-
tisk BL (všechny výtisky budou zasílány na 
adresu kapelníka) a samozřejmě bude mít 
i všechny další výhody vyplývající z členství.

» Dalším typem členství je pořadatelské člen-
ství za 500 Kč, pořadatel dává členům BA 
slevu na vstupném (min 10%, alespoň 
20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede 
BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu 
inzerci svých akcí v BL (1 stránka v BL/rok/na 

akci), na webu BAČR v dalších tiskovinách 
vydávaných BAČR.

» Pro sponzory BA je určen institut doživotní-
ho členství za 5.000 Kč.

Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA, který 
rovněž dojedná individuálně podrobnosti týkající 
se kolektivního, pořadatelského a sponzorského 
členství. Za člena je rovněž možno přihlásit se na 
některých akcích.

Výhody členství
» slevy ve vybraných obchodech s hudebninami
» zdarma Bluegrassové listy nejméně 4x ročně
» zařazení do databáze členů – v případě zájmu 

možno e-mailem zasílat pozvánky na akce
» možnost zapůjčení aparatury
» sleva na vstupném na Banjo Jamboree a ně-

které další festivaly a akce
Zájemci o individuální členství mohou zasílat peníze 
složenkou na adresu BAČR, Hana Hyšplerová, 
Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo převodem 
na účet: 108596029/0300. Zájemce o ostatní typy 
členství prosíme o kontaktování Hanky Hyšplerové 
(kontakt viz níže), která s nimi domluví podrobnosti.
Můžete si z internetových stránek BA stáhnout for-
mulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro vy-
tištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku můžete 
vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.

Případné informace na tel. číslech členů výboru:
Hana Hyšplerová (evidence členů)
mobil: 739 449 631
(pokud možno odpoledne mezi 16–18.00 h),
e-mail: hypera.hana@seznam.cz
Petr Brandejs (předseda)
mobil: 777 122 569, e-mail: brandejs@seznam.cz.
Petr Gärtner
(šéfredaktor BL)
mobil: 737 971 477, e-mail: petrgartner@tiscali.cz
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Rozhovor s letošními hosty Banjo Jamboree

Vzhledem k tomu, jak vzácné hosty se nám podaři-

lo na letošní Banjo Jamboree domluvit, napadlo nás 

při sestavování dramaturgie, jestli by nestálo za to, 

nabídnout návštěvníkům možnost besedy s kape-

lou přímo na hlavním podiu. Přece jen, jména Reno 

& Harrell v bluegrassovém světě něco váží. Podle 

ohlasů myslíme, že se záměr vydařil a že dvouho-

dinové povídání zaujalo každého, kdy si v sobotu 

přivstal. Protože odpovědi poskytují opravdu zají-

Reno & Harrell – The Sons of the Legends
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Reno &
 Harrell – The Sons of the Legends

mavý pohled na bluegrassovou minulost i součas-

nost v USA, přepsali jsme celou besedu a přinášíme 

čtenářům BL. Nejprve ale stručně představíme jed-

notlivé aktéry:

Mitch Harrell (kytara, zpěv) se narodil 6. srpna 

1963 ve Washingtonu D.C. Zpíval už na základní 

škole, pokračoval na střední a díky tomu byl vybrán 

a následně působil v pěveckém tělese Maryland All 

State Choir. Na střední škole také, ke zděšení otce, 

hrál na trumpetu. Nakonec ale zjistil, že jasným fa-

voritem, snad kromě hraní baseballu, je zpěv. Jeho 

čas přišel, když otcova kapela The Virginians hle-

dala tenorového zpěváka. Kapelu v té době opustil 

Larry Stephenson, který tak začal na svou vynikající 

sólovou kariéru, stejně jako Paul Adkins, který zpí-

val tenory. Mitch znal repertoár kapely a vždycky se 

chtěl stát jejím členem. Od pětadvaceti let až do 

otcova odchodu na odpočinek byl tedy Mitch čle-

nem legendární kapely Bill Harrell & The Virginians 

a mohl poznat otce i jako mentora a nejlepšího pří-

tele. Celá léta s úžasem sledoval, jak si táta získává 

posluchače, ví kdy co zazpívat, která písnička pub-

likum rozesměje, která rozpláče a která rozezpívá. 

Tato zkušenost umožnila Mitchovi vydat dvě sólová 

alba u Pinecastle Records, TWENTY DOLLAR MAN a IN-

FLUENCES. Poté s přítelem jménem Sonny Long zalo-

žili nezávislé vydavatelství SoLong Records a nahráli 

spolu několik projektů, kromě jiných alba, SHOES TOO 

BIG TO FIL, OH HEART NEBO RIDE ON KING JESUS. Nakonec 

se Mitch dal dohromady se svými celoživotními přá-

teli a bývalými sousedy, Dalem a Donem Waynem 

Renovými.

Don Wayne Reno (banjo, zpěv) se narodil 8. úno-

ra 1963 v Roanoke ve státě Virginie. V roce 1965 

se rodina přestěhovala do Nashvillu a v roce 1967 

do Marylandu, to když se otec, legendární banjis-

ta Don Reno dal dohromady se Mitchovým otcem, 

zpěvákem a kytaristou Billem Harrellem. V té době 

se D.W. začal zajímat o muziku a učil se hrát na 

kytaru. Později k ní přidal kontrabas a když mu bylo 

dvanáct let, začal s pětistrunným banjem. V roce 

1976, když byli Don Reno & Bill Harrell na turné 

po Japonsku, se rodina přestěhovala do Lynchurgu 

a o rok později se D.W. stal členem otcovy kape-

ly na plný úvazek a hrál v ní na basu a banjo až 

do tátovy smrti v roce 1984. S bratrem Dalem pak 

pokračoval v hudební kariéře jako Reno Brothers 

(v sestavě působili ještě Ernie Sykes, Robert Hale 

a Bonney Beverly). V roce 1985 se rozhodli vrátit do 

Nashvillu a spojili své síly se starším bratrem Ronni-

em. Patnáct let pak spolu cestovali a hráli country 

i bluegrass. V roce 2000 začali spolupracovat s Mit-

chem Harrellem. Nakonec ale nechali projekt Reno 

& Harrell spát a dalších deset let cestovali s kape-

lou Hayseed Dixie, se kterou odehráli více než tisíc 

vystoupení ve dvaceti devíti zemích a prodali pře 

půl milionu nosičů. Poté, co kapelu Hayseed Di-

xie opustili, vrátili se ke staré myšlence spolupráce 

s Mitchem Harrellem.

Dale Reno (mandolína, zpěv) se narodil 6. února 

1961 rovněž ve městě Roanoke ve státě Virginie. 

Vždy miloval hudbu a vyrůstal v domě, který jí byl 

plný. V deseti letech si sestavil první nástroj, bicí 

soupravu ze starých kanystrů nalezených v gará-

ži. V jedenácti letech přišla kytara, na kterou ho 

učil tatínek. Ve dvanácti letech se poprvé objevil 

na pódiu po boku otce a Billa Harrella. Bylo to na 

festivalu Billa Monroea a Dale tam viděl hrát Mar-

ty Stuarta na mandolínu s Lesterem Flattem. Od té 

doby se mandolína stala jeho hlavním nástrojem. 

Stal se členem otcovy a Harrellovy kapely The Te-

nnessee Cut-ups v době, kdy v ní hráli Buck Ryan na 

housle a Ed Ferris na basu. Vyrůstal tak na cestách, 

obklopen úžasnými muzikanty. Postupně působil 

v mnoha kapelách: Don Reno, Bill Harrell & The 

Tennessee Cut-ups, The Reno Brothers, Lonesome 

Standard Time, Larry Sparks & the Lonesome Ram-

blers, Tom Wopat, Hayseed Dixie, Country Fried 

Grass, Grass to the Bone. Posledním projektem je 

Reno & Harrell – Sons of the Legends. Dale miluje 

lidský úsměv a říká: „Hudba a lidský smích jsou dva 

největší dary, které nám Bůh dal!“.

Ron Spears (kontrabas, zpěv) jako multinstru-

mentalista ovládá elektrickou i akustickou kytaru, 

mandolínu, housle, banjo a basu. Je však mužem 

mnoha talentů, mimo jiné také padesát let působí 

jako loutkář a zároveň břichomluvec. Toto umě-

ní nám ostatně na BJ několikrát předvedl a patří 
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v tomto oboru k uznávaným mistrům a jeho vy-

stoupení, kdy na pódiu vede dialog s loutkou, za 

kterou mluví on sám, jsou v USA velmi oblíbená. 

Ron je také ceněným autorem, jeho písničky znějí, 

jako by byly napsané v raných čtyřicátých letech. 

Je ovlivněn nejrůznějšími druhy hudby, tradiční 

country, folkem nebo ranným rock´n´rollem. Jeho 

znamenitý bluegrassový tenor patří ke špičkám 

v branži a během let vystřídal řadu bluegrassových 

kapel: Rhonda Vincent and The Rage, Special Con-

sensus, Continental Divide, Doyle Lawson & Quick-

silver, The James King Band. Kromě toho má svou 

vlastní kapelu, Ron Spears & Within Tradition. Jeho 

posledním projektem jsou Reno & Harrell – Sons of 

the Legends. 

Robbie Wells (housle, zpěv) vyrůstal na horách ve 

státě Kentucky a tak jsou jeho kořeny v bluegrassu 

a old-time hudbě. Kromě houslí ovládá ještě kytaru 

a mandolínu a ve své hudební škole také vyučuje 

hru na všechny tyto nástroje. Získal řadu ocenění 

jako houslista na mnoha tradičních festivalech a je 

nositelem ocenění Virginia State Fiddle Champion. 

Má svou vlastní vydavatelskou společnost Holcomb 

Rock Music, u které vydal čtyři alba a příležitostně 

vystupuje jako sólista s Lynchburg Symphony Or-

chestra. Obzvláště hrdý je Robbie na své účinkování 

ve velkofilmu Stevena Spielberga LINCOLN. Poslední 

rok bojuje, v životě už podruhé, s rakovinou. 

 Více podrobností o kapele včetně videozáznamů 

najdete na webových stránkách renoandharrell.

com. Teď už ale k vlastní besedě, kterou tlumočil 

Petr Brandejs a na které zazněla řada dotazů také 

z publika. Jednotliví odpovídající jsou označeni ini-

ciálami.

PB: Jaké to je, být v Americe bluegrassovým 

muzikantem a jak se dnes daří bluegrassu 

v USA? 

DR: Zabývat se dnes v USA bluegrassem znamená 

být stále bez peněz a na cestách. Panuje zde velká 

konkurence, je spousta dobrých muzikantů a musí-

te se opravdu snažit, abyste se někam dostali. 

PB: Můžete to porovnat s tím, jaké to bylo za 

časů vašich otců?

MH: Ve srovnání s dobou našich otců je konku-

rence mnohem tvrdší. To tehdy nebylo. Sice bylo 

méně příležitostí k vystupování, ale dnes jsou zase 

dýdžejové, majitel hospody zaplatí jednoho člověka 

a ten hraje desky těch nejlepších v oboru.

PB: Bylo to tedy pro vaše otce jednodušší?

Naši otcové mohli působit mnohem víc lokálně, ob-

vykle nedělali nic jiného, než že hráli a uživilo je to. 

I tehdy to ale bylo velmi obtížné.

PB: U nás procházíme generační ztrátou publi-

ka, v bluegrassu chybí mladí, a to víc poslucha-

či než hráči. Jak je to za mořem s návštěvností 

a jak vidíte dlouhodobý výhled?

RW: Mladá hráči dnes mají přístup k výukovým 

DVD a podobně, takže je pro ně snazší hrát, než 

pro generaci, která se všechno učila pouze ušima. 

DWR: Vidíme to optimisticky, vidíme hodně mla-

dých lidí, kteří přicházejí do bluegrassu, na festiva-

lech je hodně dětí, které tam přijedou s rodiči. 

DR: Když já jsem začínal hrát bluegrass, rozhodně 

to nebylo nic sexy, dnes je to přitažlivá činnost.

MH: Když jsme byli děti, byl bluegrass hodně tra-

diční. Dnes je pestřejší, uplatňují se v něm okrajově 

rockové a další vlivy a myslím, že by se mladí mohli 

postupně dostat od těch okrajů k samotnému blu-

egrassu, k jeho jádru, k pořádné muzice.

RS: Jedním z důvodů, proč chodí málo mladých 

lidí na bluegrassové festivaly může být, že hudby 

je strašný nadbytek. Dnes se festivaly specializují na 

více žánrů, to dříve nebylo a zase jsem u konkuren-

ce, lidé prostě nemohou být všude.

PB: Jak jste hudbu vnímali v dětství a nutili vás 

rodiče do muziky? Všichni máme děti a víme, 

jak je těžké je k hudbě přivést.

RW: Don vypráví historku, jak jeho otec vždycky 

před odjezdem říkal Donovi: Nech ty nástroje být, 

ne abys na to hrál, když nejsem doma. Jak táta 

opustil dům, Don se vrhnul k nástrojům a začal do 

nich třískat. 

MH: Táta mi nijak zvlášť nedoporučoval kariéru 

bluegrassového muzikanta, protože věděl, že je to 

těžké živobytí. Chtěl jsem po něm ukázat nějaké 

věci, ty mi ale ukázal a když později otec sháněl 

tenorového zpěváka, nabídl jsem se mu. Řekl mi, 

jak to, vždyť nic z toho neznáš a já mu odpověděl, 
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že znám, že to poslouchám celý život a všechno to 

umím.

RW: Maminka mě poslouchala a říkala, hele, měl 

bys jít na vysokou školy, máš děti, musíš je zabez-

pečit a to tím hraní asi nepůjde. Já jsem řekl že ne, 

že hudbu miluju.

PB: Kdo je kapelníkem, kdo vybírá repertoár. 

MH: Každý z nás je kapelník, jsme přátelé. Je to 

skupinová práce, nemáme jednoho, který by říkal, 

co se bude hrát, vždycky se musí udělat kompro-

mis, aby byli všichni jakž-takž spokojení. 

DWR: I materiál přinášejí do kapely všichni, stejně 

tak všichni domlouvají koncerty, protože nemáme 

manažera, který by se o nás staral. Je to proto, že 

mít manažera je poměrně drahá záležitost, časem 

se na něj třeba zmůžeme.

PB: Můžete představit kapelu?

MH: Úplně vpravo sedí pan Ron Spears, znamenitý 

zpěvák a skladatel. Hrál v mnoha kapelách, Special 

Consensus, James King Band, Rhonda Vincent, má 

svou vlastní kapelu. U nás hraje na basu, ale ovládá 

výborně všechny nástroje. Zcela vpravo sedící hous-

lista hraje opět na všechny nástroje a jmenuje se 

Robbie Wells. Má také své vlastní studio a je re-

spektovaným učitelem hry na housle.

RW: Mému nejmladšímu žáku jsou tři roky, nejstar-

šímu sedmdesát pět. učím všechny věkové katego-

rie. Bluegrassová hudba se v naší rodině, pocháze-

jící z Kentucky, dědí z generaci na generaci, mnoho 

mých předků hrálo nebo hraje, i moje děti hrají.

MH: S posledními dvěma členy kapely, bratry Reno-

vými jsem vyrůstal, naši otcové byli sousedé, takže 

jsem s nimi strávil dětství. Don Wayne a já jsme byli 

nejlepší přátelé a starší Dale trávil čas tím, že nás 

různě trápil a škádlil. Dalea ale považujeme za jaký-

si tmel kapely, protože už od třinácti let hrál v kape-

le s našimi otci a je profesionálním hudebníkem od 

té doby až doteď. Od každého se naučil něco a díky 

tomu se dostal tam, kde je teď.

DR: Znám Dona Wynea nejlépe ze všech lidí na 

světě, vyrůstali jsme spolu. Když ho táta slyšel hrát, 

řekl, že to bude nejlepší muzikant v rodině a je to 

tak.

DWR: Na banjo jsem se učil tak, že jsem za rohem 

poslouchal lekce na banjo, které táta dával žákům, 

kteří docházeli k nám domů. Jednou se táta ptal, 

kde ses to naučil? No, díval jsem se, jak ukazuješ.

DR: Hráli jsme na Mitchově sólové desce v roce 

2000. Vždycky jsme spolu chtěli hrát a když jsme 

točili tu desku, říkali jsme si, že by to možná stá-

lo za zkoušku, dát dohromady kapelu. S bratrem 

jsme hráli v kapele Haysee Dixie, která měla blue-

grassové obsazení, ale rockový repertoár. Z té jsme 

vloni odešli, abychom se mohli věnovat tomuhle 

projektu. 

DWR: Zatímco já s bratrem jsme se věnovali hudbě 

profesionálně už od dětství, Mitch dělal to, co má 

dělat každý slušný člověk, to znamená šel studovat 

vysokou školu. Když jsme se pak po letech setka-

li, byl jsem překvapen tím, jak dobrý autor, zpěvák 

a muzikant Mitch je, přestože se tomu nevěnoval. 

RW: Já znám Reno Brothers od střední školy a před 

pár lety jsem byl na šňůře se Mitchovou kapelou 

a když se dali dohromady, tak s nimi hraju.

PB: Jak děláte vokály? Píšete si je do not?

DWR: Všechno jsme se učili podle uší, nikdy jsme 

nic nehráli podle not nebo podle tabulatury. 

PB: Je to tak u všech?

DWR: Možná Robbie to má jinak.

RW: Já umím číst noty, ale naučil jsem se to pozdě-

ji, než hrát na housle.

MH: Když píšu písničku, tak si vydrnkávám melodii 

a potom ji naučím ostatní.

RW: Je to dar od Pánaboha a je to v genech.

PB: Jste muzikanti na plný úvazek?

DWR: Všichni máme svá každodenní zaměstnání, 

protože když kapela začíná, trvá poměrně dlouho, 

než vejde ve známost a než umožní členům živit se 

hudbou. Robbie učí na housle, já pracuji pro firmu 

dodávající elektrozařízení, Ron pracuje v Oprylan-

du, Dale má zaměstnání v Lynchburgu. Všichni ale 

pracujeme méně a méně, jak se kapela stává zná-

mou. 

MH: Děkujeme všem tady v Čáslavi za to, že nám 

dali příležitost být vidět a slyšet.

PB: Strávili jste na Banjo Jamboree páteční ve-
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čer.Cítíte rozdíl mezi publikem tady a v USA?

DR: Zjistíme to dnes večer, až budeme hrát. Cesto-

val jsem po Evropě s Haysee Dixie, slyšel jsem české 

kapely a myslím, že Česká republika má asi nejlepší 

bluegrassové kapely v Evropě.

DWR: Reakce publika tady včera večer byla velmi 

podobná tomu, co zažívám v USA.

RW: Hrál jsem už i v Kanadě a před lety v Evropě 

a mám pocit, že když hraju u nás doma, tak lidé tu 

muziku tak neocení, jako když vyjedu za hranice, 

tak je publikum o hodně nadšenější. 

PB: Hodně bluegrassových fandů u nás má 

představu, že v Appalačských horách se i dnes 

sousedé sejdou večer na verandě domu, vy-

táhnou housle, banjo a kytaru a hrají staré pís-

ničky. Existuje něco takového, nebo je to jen 

naše naivní romantická představa a existovalo 

to vůbec kdy?

DWR: Je to pravda, ale nebývá to ani tak na veran-

dě, jako v dílně nebo v garáži. 

RW: Můj učitel hudby mi říkal, že nejlepší hudbu 

neuslyším ani na pódium ani v TV, ale z venkovské 

verandy, na které bude někdo hrát. Je spousta mu-

zikantů, kteří jsou vynikající, ale nemají touhy hrát 

na festivalech nebo točit desky. Hrají jen pro sebe 

doma, ale jsou dost dobří na to, aby mohli profe-

sionály být.

RS: Sousedské hraní lidí, kteří spolu normálně ne-

hrají dává hudbě zcela zvláštní náboj a jinou kvalitu, 

než u lidí, kteří spolu hrají v kapele a jsou na sebe 

zvyklí. A hrálo by se jim ještě líp s českým pivem!

RW: V Irsku tomu říkají „Good crack“, to je ten 

společný duch, když se lidi sejdou a hrají spolu, to 

se nedá ničím nahradit.

DWR: Chtěl bych k té otázce ještě říct, že jsem se 

naučil hrát na jam sessionech na festivalech a je 

spousta lidí, kteří jezdí na festivaly, ale ani se ne-

jdou podívat na vystupující kapely, zůstanou v cam-

pu, jamují spolu a nejlíp si to tak užijou. Kamarád-

ství je důležitou součástí téhle hudby.

PB: Potkali jste jako děti další bluegrassové 

průkopníky jako Scruggs, Flatt, Bill Monroe 

nebo Jimmyho Martina? Pokud ano, jací byli? 

Nedávno jsem četl vzpomínky legendárního 

dobristy Joshe Gravese, který psal, že vztahy 

v bluegrassové komunitě nebyly úplně dobré 

a srovnává to třeba s okruhem country muzi-

kantů, kde byly vztahy o dost lepší. 

DR: Mohl bych o tom napsat knihu. Vyrůstal jsem 

s otcem, jezdil s ním po vystoupeních a znal jsem 

mnoho bluegrassových legend, Bill Monroe, Ralph 

Stanley, John Duffey, byli to moji přátelé. Rád bych 

řekl jednu věc. Dost často se říká, že Scruggs a Reno 

byli soupeři, diskutovalo se o tom, kdo vlastně hrál 

třemi prsty na banjo jako první a podobně. Je po-

třeba připomenout, že Don Reno a Earl Scruggs byli 

nejlepší kamarádi, výborně spolu vycházeli a bylo 

jim úplně jedno, co si o tom ostatní myslí, to bych 

rád zdůraznil. aby byl konec pomluvám. 

RW: Je to něco podobného, jako rodina, vztahy 

mezi rodiči a dětmi, sourozenci. Občas panuje na-

pětí, v hloubi duše se ale mají všichni rádi a váží si 

jeden druhého.

DR: To je pitomost!

RS: Kromě Monroea, který měl osobní problém 

s Flattem a Scruggsem, protože odešli z jeho ka-

pely, čímž si komerčně velmi polepšili, byli ostatní 

dobří kamarádi, Stanley Brothers, Flatt & Scruggs, 

Jim & Jesse, Mc Wiseman. Aby se ale uživili, byli 

zároveň ostří konkurenti, protože práce bylo málo 

a každý se snažil vydělat na denní chleba. Situace 

byla tedy taková, že na jedné straně bylo přátelství 

a na druhé velice drsná konkurence. 

PB: Váš otec natočil skladbu Dueling Banjos, se 

kterou je spojeno mnoho otazníků a legend, 

jako jestli to bylo původně na tenorové ban-

jo, soudní spory o autorství s Ericem Weisber-

gem, kdo vlastně skladbu napsal a podobně. 

Můžete to trochu osvětlit?

DWR: Řeknu vám verzi, kterou mi vyprávěl můj ta-

tínek a já věřím všemu, co mi otec vyprávěl. Táta 

pracoval pro slavného kytaristu Arthura Smithe, 

který napsal hit Guitar Boogie. V roce 1955 na-

hráli spolu ve studiu skladbu Feudin´ Banjos, jak se 

to tenkrát jmenovalo, otec na pětistrunné banjo 

a Arthur na tenorové, proto také ten název, bylo to 

hrané na dvě banja. Věc napsali spolu. Otec se v té 

době snažil nastartovat kapelu Reno & Smiley a tak 
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prodal svůj autorský podíl Arthurovi za sto dolarů. 

Utíkala léta, skladba se hrála, ale nebyla nijak zvlášť 

populární. Pak přišel film Deliverance, který z té 

věci udělal hit, do filmu ji nahrál Eric Weisberg na 

banjo jako duet s kytarou. Arthur Smith potom za-

žaloval producenty filmu – Warner Brothers, a spor 

na základě té staré nahrávky z roku 1955 vyhrál. 

DR: Arthur Smith pak dostal čtyři miliony dolarů 

a otec – hádejte co? No, těch sto dolarů v roce 

1955.

PB: Vaše kapela je spíš tradiční. Jaké jsou dnes 

v Americe vztahy mezi příznivci tradičních fo-

rem bluegrassu a mezi takzvanými progresi-

visty? Zdá se nám, že tyhle spory ustoupily do 

pozadí. Je tahle otázka dnes aktuální, řeší se 

to ještě vůbec?

RS: Já jsem ze staré školy a nemám moc rád moder-

ní věci, příliš mnoho not a příliš mnoho akordů. Zdá 

se mi, že moderně hrané věci ztrácí duši a hudba se 

stává příliš mechanickou. Pro muziku jako takovou 

je ale dobré, když někdo hraje v tom starém duchu 

a někdo se zase moderně a snaží se posunout věci 

někam dál, to je asi nejlepší, co může být. 

MH: Jedna věc, na kterou myslíme je, že my jsme 

synové legend a snažíme se udržet tu tradici na-

živu. 

PB: Znali jste český bluegrass, slyšeli jste ho 

někdy předtím, než jste sem jeli?

DR: Jak už jsem říkal, na cestách po Evropě jsem 

slyšel české kapely a před lety jsem slyšel českou 

kapelu i na IBMA. Jméno si ale nepamatuju.

DWR: Spolupracoval jsem s banjistou z Prahy, kte-

rý se jmenoval Calhoun a zjistil jsem, že toho ví 

o mém otci víc, než vím já sám. Strávil jsem s ním 

online asi tři roky, pracovali jsme na knize o mém 

tatínkovi, ale nikdy se nám nepodařilo ji dokončit. 

Myslel jsem, že ho tady potkám.

PB: Jaký máte vztah k textu? Je pro vás text 

písničky důležitý?

DR: Slova jsou pro nás velmi důležitá, protože při-

náší příběh. 

RW: Lidem z míst, odkud pocházíme se říká Hill-

billies a máme silný jižanský přízvuk. Včera večer 

jsem tady slyšel kapely, jejichž výslovnost byla vy-

nikající. I tak je to ale poznat, že to není přízvuk 

od nás z Kentucky. Obzvláště je to slyšet u kapel 

z Japonska. 

PB: Budeme se víc snažit!

DR: Ó né. děláte to dobře.

PB: Kolik napsal Don Reno věcí a budete hrát 

něco od něj?

DWR: Určitě, budeme hrát hodně věcí od něj. My-

slím, že táta napsal asi 500 skladeb.

MH: Můj otec napsal také hodně skladeb, i když asi 

ne tolik. Některé z nich večer zahrajeme.

RW: Viděl jsem Mitche s kufříkem písniček, které 

napsal jeho otec a které zřejmě nikdo nikdy neu-

slyší.

MH: Zabralo by to dlouhou dobu, přehrát celý ten 

kufřík. 

PB: Jaké byly vaše muzikantské vzory, co dnes 

posloucháte a máte nějaké obecné doporuče-

ní ohledně bluegrassové muziky?

DR: To by nám zabralo celý den. Já poslouchám 

všechno a líbí se mi všechno. A nevěřím lidem, jako 

je Ron, kteří říkají, že poslouchají jen jeden druh 

hudby. 

DWR: Byl jsem ovlivněn všemi banjisty, které jsem 

potkal. Tatínek mě nikdy nenutil, abych hrál jenom 

jeho stylem. Jestli tedy mám nějaký svůj styl, pak 

díky tomu, že jsem posbíral licky od všech banjistů, 

se kterými jsem se setkal.

RS: Myslím, že ať hrajete jakoukoliv hudbu, je velmi 

důležité jít ke kořenům a k základům. Proto pořád 

poslouchám onen takzvaný „Original Bluegrass 

Band“, kde spolu hráli Monroe, Flatt, Scruggs, 

Chubby Wise a Cedric Rainwater. 

Tímto konstatováním skončilo devadesátiminutové 

představení mimořádných muzikantských osob-

ností, které jsme letos na BJ měli. Na odpoledních 

workshopech pak došlo k dotazům ohledně hry na 

jednotlivé nástroje a večer už nás pak čekal úžasný 

koncert, o kterém píšeme na jiném místě BL.

Ze záznamu přespal a upravil Pavel Brandejs
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Na tento festival se pravidelně a ráda každoročně 
vracím a také o něm píšu, tak se nechci moc opako-
vat, jenom tedy zkrátka: La Roche je nádherné stře-
dověké městečko na úpatí Alp, ležící mezi Ženevou 
a Mont Blankem a týden v roce žije bluegrassem.

Jela jsem tam tradičně se svými německými přáteli, 
Big Herbertem & spol. Po cestě pěkně lilo a dorazili 
jsme tam odpoledne. Ubytovali jsme se v internátě 
a pak vyrazili do ulic. Tam už zněl bluegrass na kaž-
dém rohu. Ve městě jsme se potkali s Eberhardem 
Finkem z německého časopisu Bluegrass Bühne 
a jeho ženou Monikou. Před hospůdkami a kavár-
nami se střídaly francouzské kapely Muddy Hills 
Boys, Watson Bridge a Silkwood, Annie Time 
z Maďarska, Kentucky Cow Tippers z Británie 
a Dr Bluegrass & Hillbilly 8, Liz Meesters z Ho-
landska a jako zlatý hřeb Blue Highway. Všude 
jsme chvíli poslouchali a pak jsme si šli objednat 
stůl na večeři v pivnici Brasserie Mino. Řekli nám 
ale, že se ve středu se nevaří, ať přijdeme zítra, ve-
čeři že dostanou pouze hrající muzikanti. Jelikož se 
opravdu nevařilo ani jinde, skončili jsme v La Bava-
rin, kde se pizza podává pořád. 

Opět začalo pršet, tak jsme se odebrali do pivnice, 
chytnout nějaké místo na Blue Highway. Hoši prá-
vě večeřeli a mávali na mne za oknem, tak jsem 
se s nimi pozdravila a hledala místo. Bylo už pěk-
ně našviháno, muzikanti mi ale zorganizovali židli 
před minipódiem, ostatní seděli kdesi ve vedlejší 
místnosti. O Blue Highway jsem už psala mockrát, 
naposled o jejich koncertu v Praze, tak jenom to 
podstatné. Kapela přiletěla na spřátelený Coun-
try Rende-Vous Festival Craponne týden před La 
Roche. Odehráli koncert a v noci se udělalo ba-
njistovi Jasonovi Burlesonovi špatně a začal krvá-
cet. Odvezli ho do nemocnice, kde zjistili, že mu 
praskl žaludeční vřed a že už ztratil spoustu krve. 
Jason měl nějaký čas předtím problémy – burzitidu 
na lokti (já s ním cítím, v té době jsem sama se 
stejným problémem bojovala) a bral na to prášky 
proti bolestem a vředy jsou jejich následky. Doktor 
mu řekl, že má naštěstí silný organismus, jinak to 
mohlo byt fatální. No, každopádně ho měli pustit 
z nemocnice až ve čtvrtek či pátek, tak kapela vy-
stoupila bez něho. 

V hospodě bylo tak narváno, že se nedalo ani moc 
dýchat a bylo mi lito těch tváří přilepených na ok-
nech z venku, ti chudáci asi nic moc neslyšeli. Her-
bert & spol. odjeli před koncem, protože prý tam 
nebyl žádný kyslík a slyšet nebylo také nic. Mě pak 
odvezli na ubytovnu hoši z Hickory Project. Kaž-
doročně tomuhle festivalu předchází muzikantská 
dílna, trvající od úterý do pátku. Právě tam tradičně 
vyučují členové Hickory Project a špičkoví místní in-
strumentalisté. Letos zaznamenali rekordní počet 
žáků, bylo jich víc než sedmdesát.

Ve čtvrtek jsme měli naplánovaný výlet do Chamo-

Devátý mezinárodní bluegrassový festival 
v Savojských Alpách
La Roche sur Foron 30. července – 3. srpna 2014

Blue Highway, foto: Lilka Pavlak
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nix. Všichni sice říkali, co tam, když je hnusně a nic 
nebude vidět, ale Herbert prosadil svou. Vyjeli jsme 
před jedenáctou a asi po půl hodině cesty se zčista 
jasna vynořil z mraku Mont Blank, jako namalova-
ný. V Chamonix již bylo nádherně. Mrzelo mě sice, 
že mí přátelé nechtěli na lanovku, ale i zespodu to 
byl zážitek. Kouzelné městečko na procházky s po-
dívanou na okolí, která opravdu bere dech. 

Večer měli začínat na scéně o půl sedmé absolventi 
dílny. Dorazili jsme tam v šest a hraní už bylo v pl-
ném proudu. Prý bylo letos víc tříd, než jindy, tak 
museli začít o hodinu dřív. Ani jsem je tedy nesta-
čila všechny vyfotit. 

Hlavní program začal o půl osmé a jako první na-
stoupila osmičlenná kapela Vydraga z Litvy. Před-
vedli nám pestrý program, měli dokonce i cymbal. 
Bluegrassem a old-time se proplétaly i jejich lidové 
písně. Hrál tam i jeden člen poroty, náš kamarád Al-
girdas Klova. Další v řade nastoupili naši, od loňska 
oblíbení, mladí divoši z jižní Anglie – Dr. Bluegrass 
and the Illbilly 8 a pěkně to tam roztočili. A pak 
naše Berušky, neboli Ladybirds, které tam také 
měly od své premiéry vloni davy fanoušků. Holky 
byly ještě k tomu sexy oblečené, tak některým mu-
žům bylo značně horko. Potlesk sklidily obrovský! 
Poslední skupina byla francouzské trio Timber 
kolem francouzské country hvězdy Marie Dazzler. 
Ty jsem ale stačila jen vyfotit, po první písničce byl 
dán posádce našeho auta pokyn k odjezdu.

V pátek jsme se po snídani zase vydali do města. 
Kolem poledne se opět před každou hospůdkou 
hrálo a pochopitelně se taky sejšnovalo všude 
možně po okolí. Já jsem šla hledat camping, kde 
měla stan má holandská kamarádka Joke. Byl ved-
le supermarketu, blízko tenisových kurtů a taky to 
tam pěkně hučelo. Ani jsem nevěděla, že tam ně-
jaký camp je. Měly jsme s Joke naplánovanou pro-
cházku po mém oblíbeném lesoparku a vystup na 
věž,. Joke ale bylo moc horko a já se taky necítila 
nic moc, tak jsme se podívaly z věže po okolí a pak 

chodily od jedné hospůdky k druhé a poslouchaly. 
Dnes ve městě hráli Lilly of The West, Beruš-
ky – Ladybirds, Twisted Timber a Allen Family 
Band. Odpoledne jsem měla v plánu kratší siestu, 
ale zjistila, že mi neznámí sousedé zevnitř zamkli 
koupelnu (koupelna bývá mezi dvěma pokoji spo-
lečná) a nemohla jsem se tam dostat, ač jsem tam 
měla spoustu věcí. Sháněla jsem, kdo by to ote-
vřel, zkoušeli jsme to vším možným, ale marně. Po 
telefonu mi slíbili, že za půl hodiny někdo přijde, 
ale ani za hodinu se nikdo nedostavil. Herbert & 
spol. zatím odjeli do města. Konečně po páté mi 
to přišla správcová otevřít. Nechala jsem sousedům 
ceduli, ať to prosím již nezamykají. Prý se ten stejný 
problém vyskytl vloni, ale ještě to nikdo nespravil. 
Klusala jsem do města, o půl šesté byla plánovaná 
schůze poroty. Doběhla jsem tam bez dechu o pět 
minut později a naštěstí jsem nebyla ani poslední.

Večerní program zahájila v šest francouzská skupi-
na After Grant Project. Po nich se na jevišti sešli 
pořadatelé, Christopher Howard-Williams a Didier 
Phillipe s novým panem starostou jménem Guy 
Flammier. Všechny nás srdečně přivítali a festival 
byl oficiálně zahájen. Na scéně se objevila první 
soutěžící kapela Dunderhead ze Švédska, kterou 
jsem nedávno viděla v Holandsku, v La Roche byli 
poprvé. Letos se do soutěže přihlásilo osmatřicet 
skupin a mezinárodní třináctičlenná porota všech-
ny zaslané anonymní nahrávky obodovala. Z těch 
nejlepších si vyhradil Christopher vybrat ty s nejvíc 
body, ale vzhledem k tomu, že je to mezinárodní 
festival (a ne – jak jeden rok prohlásil – českoslo-
venský), tak na úkor některých českých kapel vzal 
ty nejlepší z jiných zemí, aby to bylo pestré. Cel-
kem tedy soutěží každoročně deset skupin.

Dunderhead vyhráli Evropskou kapelu roku na 
EWOBu v Holandsku a umístili se tam druzí v hla-
sování diváků, píšu o tom v jiném článku v tomto 
čísle BL. Nejenom, že perfektně hrají a zpívají, ale 
mají krásnou, něžnou zpěvačku, která před nimi 
tančí v dlouhých šatech jako víla. Vizuální dojem 
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hraje tedy také velkou roli. Po nich nastoupil náš 
starý dobrý Wyrton, za ta léta mají tam davy fa-
noušků. I když zpívají částečně česky, nikomu to 
nevadí (Francouzi taky většinou angličtině nerozu-
mí), ale jiskry lítají z podia do publika a zpět. Letos 
se jim vystoupeni moc povedlo. Poslední, ten den 
soutěžící skupina, byla italská Blue Dust kolem 
zpěváka Perryho Meroni, přezdívaného italský 
Lester Flatt. Mnohý z vás si ho jistě pamatuje ze 
skupiny Bluegrass Stuff, kde hrával i jejich banjista 
Dino Barbe. Založili tuto kapelu spolu. Chyběl mi 
ten jejich tanec kolem mikrofonu a letos i trochu 
temperamentu, obecenstvo ale bylo nadšené. Zla-
tým hřebem večera byla americká kapela Hicko-
ry Project, která tam patří skoro k inventáři, jako 
vždy perfektní. Po loňské absenci tam letos přijel 
znovu i jejich basista Steve Belcher, loni na basu 
hrála manželka Anthonyho Hannigana, Jillian. Ta 
měla letos víc prostoru pro své píšťaly, kterých tam 
ale místy bylo až moc. Další členové byli: Coleman 
Smidt na housle, Mark Morris na kytaru, nový ba-
njista se jmenuje Edward Lick a dobristu jménem 
Billy Cardine jsem také viděla poprvé. Kapela za-
hrála, jako vždy, fantasticky. Na závěr večera na-
stoupili speciální hosté z Irska Rackhouse Pilfer. 
Ti mají temperamentu, že by mohli rozdávat, hraji 
bluegrass, old-time i folk a chovají se jako rocko-
vá kapela. Záhy se před jevištěm objevili tančící 
a křepčící páry i jedinci. Hoši umí holt udělat tu 
správnou náladu. Hickory Project mě sice lákali na 
sejšn, ale dlouho se nic nedělo, tak jsem šla raděj 
na autobus, Herbert & spol. odešli ještě než Irové 
začali hrát.

V sobotu dopoledne jsme – porota a muzikanti ze 
zámoří – byli jako každoročně pozváni na slavnost-
ní recepci na radnici ke starostovi města. Tam jsme 
si připili šampusem na zdar festivalu. Ještě jednou 
nás pan starosta přivítal a poděkoval nám za účast. 
Nebylo to už tak pompézní jako za minulého sta-
rosty, dostali jsme kávu a malé občerstvení, já udě-
lala pár fotek. Další novinkou byla polední scéna, 
ve VIP stanu, otevřeném po tu dobu i pro veřej-

nost. Tu sobotu tam začínali Portugalci Stonebo-
nes & Bad Spagetti, také jsem je nedávno viděla 
v Holandsku. Po nich nastoupili polští Bluegrass 
Destroyers, od nich jsem slyšela jednu písničku 
a klusala na Master Workshop do hudební školy. 
Tam seděli pánové z Blue Highway, Tim Stafford, 
Rob Ickes, Shawn Lane a Wayne Taylor a odpoví-
dali na četné otázky z publika. Sem tam něco za-
hráli. Bylo tam pěkně narváno a bylo to zajímavé. 
Pak jsem se vrátila zpět do VIP stanu a stihnula ješ-
tě pár písniček od španělských Surrounders. Také 
tahle kapela se mi líbila již v Holandsku.

Program na hlavní scéně začínali ve tři hodiny Švé-
dové Spinning Jennies se dvěma děvčaty v ka-
pele. Po nich naše stará známá Lilly of the West 
z Bulharska, následoval francouzský Nashville 
Airplane a Annietime z Maďarska. Rázem sed-
mé nastoupila na jeviště první soutěžící kapela, 
vám jistě známá Bill Faster, složená ze smetán-
ky slovenského bluegrassu. Výborný hard-driving 
bluegrass, obecenstvo nejvíc pleskalo u kytarových 
sól Dušana Hronce a mandolíně Michala Baroka. 
Spousta lidi kolem je tipovala za favority, mně se 
taky moc líbili, patří i k mým oblíbencům. Během 
jejich vystoupení začalo bohužel znova pršet. Ná-
sledovali Jumper Cables, senzační mladá kapela 
kolem Michala Wawryczeka. Velká část obecen-
stva si Michala pamatuje z jeho minulých vítězných 
kapel, Křeni a G-runs’n Roses. Michalův zajímavý 
hlas, nádherné vokály, výborné písničky, vynikající 
kytara Tomáše Juřeny a dobro Zdenka Dokoupila 
(které se líbilo i Robu Ickesovi) a solidní basa Pavla 
Dudy. I když lilo čím dal víc, lidé je sledovali bez de-
chu. Poslední soutěžící skupina, má oblíbená fran-
couzská Springfield, měla smůlu. Nejenom, že se 
již doslova otevřelo nebe a spustilo na nás proudy 
vody, ale začala také pořádná bouřka. Blýskalo 
se nad hlavou, tak pořadatelé koncert z bezpeč-
nostních důvodů přerušili a většina obecenstva se 
schovala v tělocvičně. Venku potopa, ale bouře se 
přehnala. Springfield se vrátil na jeviště a stále ještě 
v dešti dokončili své vystoupení. Byli také výborní 
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a jediní soutěžící Francouzi. Lidé byli nažhavení na 
vystoupeni Blue Highway, ale lilo čím dál tím víc. 
Ještě než se kapela objevila na jevišti, ulička před 
stolem poroty se zaplnila stojícími diváky s deštní-
ky. Když začali hrát, tak si jeden fanoušek přímo 
před námi vylezl na židli a nedal se zahnat, takže 
jsme z kapely skoro nic neviděli. Vydala jsem se sice 
fotit, ale začal smrdět blesk, tak jsem kameru raděj 
schovala. Už mi tímto způsobem jedna odešla. Je-
nom pár fotek z pódia bylo jakž takž bezpečných, 
ale i v mých kapsách bylo mokro. Vystoupení bylo 
přesto vynikající. Jason, stále ještě zesláblý – pustili 
ho z nemocnice teprve v pátek – hrál v sedě. Pá-
nové měli na tomto zájezdu do Francie fakt smůlu, 
ale stejně se jim to moc líbilo. Museli pochopitelně 
párkrát přidávat. 

Skoro každoročně je rezervovaná průtrž mračen 
pro loňskou vítěznou kapelu, letos si to výjimečně 
vypili i jiní. Ale ani vítězové z minulého roku, slo-
vensko – čeští East West tohoto nebyli ušetřeni. 
Vodotěsní fanoušci v pončech a pod deštníky jim 
zůstali věrní a hoši hráli jako bohové. Znám je od 
začátku, ale to co tam předvedli, bylo to nej-nej-
-nej. Pak jsem ještě pobyla chvíli v zákulisí, uděla-
la fotky a rozloučila se s Blue Highway, kteří brzo 
ráno odlétali zpět. Měli zase smůlu, kvůli počasí 
(série tornád) byla většina navazujících letů v Ame-
rice zrušena a Jasonovi se ještě k tomu ztratilo za-
vazadlo. Nakonec ale přece jenom vše dobře do-
padlo. Vypadá to, že letos budou mít nejúspěšnější 
rok. Oslavili dvacet let trvání – já se s nimi znám 
už devatenáct. Jejich poslední deska THE GAME se 
pohybovala na vrcholu BG hitparády tři měsíce 
a právě získali devět IBMA nominací. Škoda, že na 
podzim nebudu na tu slávu v Americe. Nejvíc mne 
mrzelo, že jsem kvůli dešti nestihla udělat fotky 
těch tří sobotních soutěžících kapel po vystoupe-
ni. Nebyla na mě skoro nit suchá, odjela jsem tedy 
posledním busem na ubytovnu a pršelo celou noc.

Nedělní ráno bylo ještě zatažené, ale pomalu se to 
vybíralo. Po snídani jsem opět vyrazila na festival. 

Na scéně ve VIP stanu program začínala česká sku-
pina kolem Zuzky Liškové – Twisted Timber. Byli 
vynikající, také patří k mým oblíbeným. Nejvíc jsem 
se těšila na pro mne další premiérovou kapelu, 
Buddy Weston & Spare Parts. S Buddym (v roce 
1969 emigroval z tehdejšího Československa do 
Austrálie – pozn.redakce) jsem se seznámila v roce 
1976 na festivalu Jamboree v kanadském Carlisle 
v Ontariu. Hrál tam tehdy s kapelou Bluegrass Re-
vival z Toronta. Dlouhá léta jsem o něm neslyšela 
a před pár lety jsem ho potkala na Besedickém 
Klobouku. Teď jsem ho tedy znovu – poprvé po 
osmatřiceti letech – viděla hrát na banjo. Také čle-
nové kapely, kromě mandolinisty Vaška, kterého 
jsem znala jako dobristu z BG Bazaru, byli pro mne 
dosud neznámí. Moc se mi všichni líbili, kapela 
měla obrovský úspěch a lidé si vytleskávali přídav-
ky. Doufám, že je v La Roche (a pochopitelně také 
někde v Česku) uvidíme i napřesrok.

První kapela na hlavní scéně byla opět francouz-
ská – Acoustic Boulevard. Hrají v ní jedni z nej-
lepších instrumentalistů, na banjo Giles Rezard, 
na kytaru Thierry Massoubre a na mandolínu náš 
starý známý, Belgičan Jefferson Louvat. Ostatní 
členy kapely jsem neznala. Hudba něco mezi 
Earl Scruggsem, Belou Fleckem a klasikou. Byli 
vynikající, francouzskou příchuť jim dodávala 
tahací harmonika. Vedle scény byla nachystaná 
slovenská tradiční kapela Šídlo. Mnoho lidi po-
dotklo, že byli jako jediní stylově oblečení. Mu-
selo jim ale být v těch černých oblecích pěkně 
vedro. Milovníci tradice si přišli na své a mnozí je 
tipovali za festivalové favority, moc krásně zpíva-
li. Po nich následovali Kentucky Cow Tippers 
z Anglie, nic extra. Zato náš Country Coctail 
měl spoustu fanoušků a odvedli jako vždy solid-
ní práci, pro mnoho diváků byli favoritem právě 
oni. Poslední soutěžící kapela byla česko-ra-
kouský New River Train kolem Tarase Ševčíka. 
Otec a syn Hromčíkovi pěkně ladili s hlasy Tara-
se a Mildy Tomana. Největší úspěch měla snad 
a capella zazpívaná píseň SHUT DE DO, kde tisíce 
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lidi tleskalo do rytmu. Perfektní vokály jsou jejich 
silná stránka. Americko-anglická skupina Allen 
Family Band mě moc nenadchla. Zpěvačka, ač 
se mnohým líbila, by mne spíš vyhnala. No, na-
štěstí má každý jiný vkus. To již Angelika Torrie, 
prezidentka poroty, sčítala hlasy, aby mohly být 
vyhlášeni vítězové. Nás porotu pozvali na jeviš-
tě, takže s focením to bylo špatné. Kameru jsem 
naštěstí měla v kapse a Erik Banič to celé vyhla-
šování natočil na video a je to na Facebooku.

Ceny předával sám pan starosta Guy Flammier. 
Jako vždy se začínalo odzadu. Na třetím místě 
se umístil francouzský Springfield a na druhém 
švédský Dunderhead. První místo zaslouženě 
obsadili Jumper Cables. Bohužel už byli na 
cestě domů, tak jsem cenu, teď už tam pomalu 
tradičně, měla tu čest přebrat já. Všem vítězům 
srdečně gratuluji. Zatím se smí publikovat jen 
pořadí prvních pěti kapel, nechápu, proč s tím 
dělají takové tajnosti. Čtvrté místo také putovalo 
do Čech a získal ho Wyrton a na pátém místě 
se umístil italský Blue Dust. Letos poprvé nebyly 
při předávání cen žádné obří flašky šampaňské-
ho ani piva, zato nás porotu čekal přípitek se 
šampusem, které nám donesl Didier Phillipe.

Program pokračoval francouzskou skupinou 
Oak, moc jsem z nich ale neviděla. Po nich se 
chystalo seskupení Garcia Grass, pojmenované 
na počest Jerryho Garcia z Grateful Dead, který 
by někdy tou dobou oslavil narozeniny. Kapelu 
tvořili převlečení členové Hickory Project, Jerryho 
pro ten večer představoval Mark Morris. Vypáli-
li na nás MOONLIGHT MIDNIGHT, většinu repertoá-
ru kapely Old & In The Way a spoustu dalších 
skladeb. No, bylo to pěkné maso. Nejenom mě 
ale dost rušila píšťala, na kterou hrála Jillian. Tu 
tehdy jistě neměli a bylo jí zbytečně moc. Zato 
housle, mandolína i všechno ostatní byla čis-
tá senzace. Ke konci se k nim přidal pořadatel 
Christopher, sám obrovský fanoušek Grateful 
Dead. Zazpíval nám SCARLET BEGONIAS a přidal ješ-

tě MEXICALI BLUES. Bylo to super a obecenstvo ší-
lelo. Všechno ale jednou končí, i jejich vynikající 
vystoupení. 

Na řadu přišel slíbený ohňostroj. Na francouzský 
národní svátek čtrnáctého července pršelo, tak 
ho město přeložilo na festivalovou neděli. Byl 
velkolepý! Po ohňostroji hlavně ti, co měli malé 
děti odešli, ale zbylo jich tam ještě dost na zá-
věrečný koncert Australanky Kristy Cox. Kristy 
v současnosti dělá kariéru v Nashvillu. Doprová-
zeli ji Jefferson Louvat na mandolínu, Loes van 
Schaijk na basu a Thierry Schoysman na banjo. 
Začali se secvičovat teprve v sobotu, ale šlo jim 
to výborně. Dívčí vokály krásně ladily a vrcholem 
pro mne byl duet Kristy a Thierryho IF I NEEDED 
YOU. Vím už léta, že Thierry krásně zpívá, ale má-
lokdy je ho slyšet sólově. Byla nádhera na dru-
hou. Pak festival s konečnou platností skončil. 
Dál už se jen popíjelo, povídalo či loučilo s přáte-
li. Dunderhead sice začali sejšnovat, ale šla jsem 
raděj na poslední autobus. Bylo toho myslím za 
těch pět dní víc než dost. Nezbývá, než se těšit 
na příští, jubilejní, desátý ročník. Ráno po sní-
dani jsme se všichni rozloučili a odjížděli domů. 
Byl to, i přes to částečně hnusné počasí, další 
nezapomenutelný zážitek.

Lilka Pavlak, Bülach, 24.srpna 2014
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es Alan Shelton (3.11.1960–3.6.2014)

Třetího června 2014 zemřel 
ve věku padesát tři let vyni-
kající kytarista a dlouholetý 
člen legendární kapely Ral-
pha Stanleyho – The Clinch 
Moutain Boys – JAMES 
ALAN SHELTON. Rakovina 
jater a slinivky, které podlehl, 
mu byla diagnostikována jen 
měsíc předtím. 

James Alan Shelton se narodil 3. listopadu 1960 
v Kingsportu ve státě Tennessee a vyrůstal na ta-
bákové farmě nedaleko Gate City ve státě Virgínie. 
Byl tak sousedem slavných Stanley Brothers, jejichž 
hudba na něho měla obrovský vliv. Další inspirací 
mu byli The Carter Family, Bill Monoroe a Flatt & 
Scruggs. Ve dvanácti letech dostal první lekce hry 
na kytaru od dědečka z matčiny strany a ve třinácti 
letech se začal učit hrát na banjo. Jak plynul čas, 
James se pokoušel hrát jako muž někdy předsta-
vovaný jako „třetí bratr Stanley“, George Shuffler. 
Tento proslulý kytarista a basista byl mistrem kyta-
rové techniky zvané „crosspicking“ a zemřel necelé 
dva měsíce před J. A. Sheltonem, 7. dubna 2014. 
Už v dětství se James rozhodl, že se stane členem 
The Clinch Mountain Boys, které po smrti Cartera 
Stanleyho v roce 1966 vedl jeho bratr, banjista Ral-
ph Stanley.

V patnácti letech nastoupil Shelton jako banjista ka-
pely Bluegrass Travelers, u které vydržel osmnáct 
měsíců a natočil s ní jednu desku. Následující dva 
roky hrál na banjo u kapely Larkin Brothers a další 
čtyři roky působil jako dobrista a kytarista skupiny 
Flint Hill. Poté se nakrátko přesunul mimo blue-
grassové vody a hrál v country kapele na elektrickou 
kytaru. V roce 1985 se vrátil k bluegrassu a půso-
bil jako kytarista a mandolinista ve skupině Blue 
Ridge. Mezitím také několikrát hledal zaměstnání 
úplně mimo hudební obor a pracoval v továrně 
a jako malíř pokojů.

Shelton se svou touhou pracovat pro Ralpha Stan-
leyho nikdy netajil a občas byl přizván ke spoluprá-
ci. Od roku 1992 pravidelně zaskakoval za Juniora 
Blankenshipa, který tehdy hrál u Clinch Mountain 
Boys lead kytaru. V roce 1994 se Jamesovi jeho 
dětský sen splnil a nastupuje jako sólový kytaris-
ta k Ralphu Stanleymu. Své první vystoupení jako 
regulérní člen kapely absolvoval 4. března 1994 
v Northfieldu ve státě Minnesota. Kromě své ky-
tarové hry pracoval několik let také jako Stanleyho 
manažer, staral se kapele o prodej upomínkových 
předmětů a příležitostně se uplatnil i jako blue-
grassový publicista. Pokud Shelton nebyl zrovna na 
cestách s kapelou, ručně vyráběl kožené řemeny na 
nástroje, především na kytaru, banjo a mandolínu. 
Mezi jejich spokojené majitele patří bluegrassové le-
gendy Larry Sparks, J. D. Crowe nebo Adam Steffey. 

Během svého dvacetiletého působení u Clinch 
Mountain Boys natočil deset sólových alb, první 
s názvem BLUE IN THE BLUE RIDGE v roce 1992. Cédéč-
ko HALF MOON BAY bylo v roce 2005 nominováno na 
cenu IBMA jako instrumentální album roku. V roce 
2001 natočil album THE LEGACY CONTINUES se svým vel-
kým vzorem, kytarovým esem Georgem Shufflerem 
a v témže roce získal cenu Grammy za svou práci na 
albu LOST IN THE LONESOME PINES, které spolu natočili Jim 
Lauderdale a Ralph Stanley.

Taková tedy byla bohatá, ale nedlouhá životní pouť 
respektovaného kytaristy, který kladl důraz na me-
lodii skladby a pokračoval v Shufflerem vytvořeném 
crosspickingovém stylu. 

Měl jsem několikrát možnost ho pozorovat u stán-
ku s cédéčky Ralpha Stanleyho a vždy působil velmi 
milým, přátelským a srdečným dojmem. Podle ohla-
sů na internetu bude svým muzikantským přátelům 
i posluchačům v USA opravdu chybět. 

S použitím materiálů z internetu napsal Pavel Brandejs

James Alan Shelton (3.11.1960–3.6.2014)



16

Reno &
 Harrell v Čáslavi 2014

Vyvrcholením letošního Banjo Jamboree byl bez-
pochyby koncert americké kapely Reno & Harrell. 
Tak je také moderátor Sandy Nosek uvedl a poté 
následovala skoro dvouhodinová smršť bluegrassu 
jako řemen. S jednotlivými členy kapely se čtená-
ři BL seznámí v rozhovoru na jiném místě, takže 
vynecháme představování a pustíme se hned do 
samotného koncertu. 

Kapela zahájila znělkou jako vystřiženou ze starých 
časů a hned navázala skladbou I´VE GOT BLUEGRASS 
ON MY MIND. Během úvodního banjového sóla 
stihnul Dale Reno za kapelu pozdravit návštěvní-
ky slovy „Hello Čáslav“ a diváci byli jejich, od za-
čátku až do konce koncertu nebral jásot konce. 
Slova úvodní skladby také myslím přesně charak-
terizují to, co kapela dělá: „I‘ve got good old blu-
egrass on my mind again...“ Následoval příjemný 
střeďák 15 HUNDRED MILES FARAWAY FROM HOME a po 
něm Mitch Harrell upozornil publikum, že nebude 
moc mluvit, protože ne každý jim v Čáslavi rozumí 
a poprosil ty, kdo angličtinu ovládají, aby přeložili 
svým sousedům, jak úžasné a skvělé je v Čáslavi 
publikum. Následovala skladba z jejich CD RENO 
BOUND – A DOLLAR DOWN, kterou Don Wayne Reno 
zahájil skvělým single-stringovým banjovým sólem 
ve stylu svého otce. Dale Reno zažertoval o lenosti 
kapely naučit se česky a představil další, tentokrát 
pomalejší věc – GIFT OF LOVE – s tím, že ji před mno-
ha lety napsal jeho otec a také ji se svým tehdejší 
partnerem, Billem Harrellem, nahrál. Mitch Harrell 
uvedl následující vypalovačku slovy, že kdo byl od-
poledne na workshopech, tak ví, jak pánové hrají 
a Dale Reno začal madolínovým sólem následující 
instrumentálku, kde se postupně několikrát po 
sobě předvedli všichni muzikanti v kapele. Před 
další skladbou byl představen jako baso-stroj kon-
trabasista Ron Spears, který zavtipkoval krátkým 
popěvkem z Figarovy svatby a následně znameni-
tým tenorem zazpíval písničku I´M AFRAID, MY DAR-

LING´S GONE, kterou napsal Bill Monroe. „Bluegrass 
není bluegrass bez písničky o uhelných dolech...“, 
tak uvedl Mitch svižný kousek BLACK DIAMONDs, začí-
nající, jak také jinak než slovy: „Můj otec pracoval 
na uhelné jámě v Kentucky...“. Představování ka-
pely pokračovalo Donem Waynem Renem, který 
se blýskl v instrumentálce BANJO SIGNAL. Tu hrál s ta-
kovou vervou, až si vyháknul pátou strunu z háč-
ku. Následovala moc pěkná EX MISSIS JONES s veselý-
mi rock-n-rollovými mezihrami. „Jestli je tu někdo, 
kdo měl zlomené srdce a dal si na to pár piv, tak 
následující písnička je pro něj...“, uvedl Mitch 
Harrell další kousek. Neopomněl přitom zdůraznit, 
že písničku už kdysi nahráli Reno & Smiley a zeptal 
se publika, zda ví, kdo byl Red Smiley a krátce ho, 
jako znamenitého zpěváka a výborného kytaristu 
připomněl. Příjemný střeďák se jmenoval MISTER 
BOTTLE, moc pěkná věc, po takové obvykle hned 
dostanu žízeň. 

Následující vypalovačku zazpíval Dale Reno a po 
ní následovala klasika Reno & Smiley, střeďáček 
I KNOW YOU‘RE MARRIED (BUT I LOVE YOU STILL). Mitch 
Harrell pak znovu představil celou kapelu a zno-
vu zdůraznil, jak je hrdý na to, s jakými chlapíky 
hraje a uvedl další písničku: „Napsal ji můj táta, 
Bill Harrell, slyšeli jste o něm? Patřila k jeho nej-
oblíbenějším a třeba bude i vaše nejoblíbenější...“ 
Banjovým breakem pak začala svižná EATIN‘ OUT OF 
YOUR HAND, jeden z Harrellových hitů. Mitch pak 
požádal zvukaře, aby přidal na hlase houslistovi 
Robbie Wellsovi a ten mohl zazpívat píseň státu, 
ze kterého pochází. KENTUCKY WALTZ,. Monroeův 
tříčtvrťák začaly klasicky housle a Dale Reno si ne-
odpustil žertík, když poklekl na kraj podia a man-
dolínou předstíral pádlování. Po něm si vystřihnul 
klasickou bluegrassovku PRISONER´S SONG Ron Spears 
a zazpíval ji svým super tenorem opravdu zna-
menitě, však se také diváci mohli zbláznit. Mitch 
se opět rozplýval nad skvělým publikem a vůbec 

Reno & Harrell v Čáslavi 2014
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celým festivalem a kapela pokračovala čtyřhlasým 
gospelem SWEET MISS SARAH JANE. Dale oznámil další 
klasiku z dílny Dona Rena, FOLLOW THE LEADER. Don 
Wayne ho ale přerušil, že na přání zahrají jinou 
banjovou vypalovačku, REMINGTON RIDE, a tu také 
spustili. Tuhle věc kdysi napsal Don Reno s Arthu-
rem Smithem, o osudu jiné jejich společné skladby 
se dočtete v rozhovoru v tomto čísle. Následova-
la krásná molová GIVE ME ONE MORE ROCK MY LORD 
pouze v provedení kytara a mandolína a úžasný 
Mitchův zpěv. Dale uvedl další skladbu s tím, že 
už byly různé písničky, zamilovaná, vězeňská a teď 
tedy jedna vlaková – BIG TRAIn z jejich nového alba, 
po které následoval pomalý tříčtvrťák ONE MORNING 
IN MAY. Mitch Harrell do poslední sloky implanto-
val slova „I´ll go back, to the Czech Republic, for 
a while stay...“ a byl čas na poslední dvě skladby. 
Předposlední byla věnována jednomu z nejpopu-
lárnějších amerických sportů – závodům automo-
bilových speciálů – WATCHING NASCAR. Po rozloučení 
s publikem spustili pánové titulní skladbu jejich 
CD – Reno Bound. Jásot a ovace nebraly konce, 
takže Sandy Nosek kapelu povolal zpátky na pó-
dium. Don Wayne začal dlouhou banjovou přede-
hrou tradicionál PRETTY POLLY, v rozvážném střeďáku 
hlasově exceloval Mitch Harrell. Pak kapela přidala 
plyn a následoval další tradicionál, tentokrát ve 

svižném tempu, LITTLE WILLIE. Potlesk a pískot opět 
nebral konce. Kapela znovu poděkovala za skvělou 
atmosféru, Mitch se znovu rozplýval nad diváky, 
festivalem, pohostinností, kapela nabídla posled-
ních pár kousků CD a po poslední instrumentálce 
byl už opravdu konec nejen jejich vystoupení, ale 
i celého festivalu.

Za sebe musím říct, že jsem si vystoupení opravdu 
užil a byl to, pokud jde o hosty ze zámoří, asi můj 
nejsilnější zážitek ze všech ročníků Banjo Jambo-
ree. Pánové hráli s neuvěřitelným nasazením blue-
grass v jeho nejryzejší podobě, celou dobu udrželi 
kontakt s publikem, vtipkovali, rychlé věci střídaly 
pomalé. Každý v kapele se představil jako instru-
mentalista i zpěvák, zkrátka dokonale postavená 
dramaturgie. Navíc bylo zcela evidentní, že si pá-
nové vystoupení opravdu užívají. Přestože v kape-
le působí nositelé slavných jmen, má kapela svůj 
vlastní zvuk, nic nekopíruje, ale člověk pořád cítí to 
spojení s bluegrassovými kořeny. Takhle já si před-
stavuji prvotřídní bluegrassový band a jsem moc 
rád, že se je podařilo na BJ pozvat. Velký dík patří 
všem, kteří se o to zasloužili. 

Pavel Brandejs

foto: Pepa Krenn
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Byl jsem požádám o krátký komentář k festivalu, 
a jelikož už pátým rokem většina námi navštíve-
ných akcí patří bluegrassu – kývnul jsem.

Chtěl bych všem příznivcům dobré muziky zpro-
středkovat tady své dojmy z jednoho skvělého 
víkendu, který jsme si rezervovali na druhou 
sobotu v srpnu a vyrazili směr Jičín. Přesněji na 
Jaňďourkův mlejn v Sedlišti u Starých hradů, kde 
se konal pátý ročník festivalu,,Bluegrass na mlej-
ně“ – pro nás skvěle obsazený.

Vzhledem k naší vzdálenosti (ze Slovácka), a že 
festival začínal v sobotu ve 14 hod., jsme vyrazili 
již v pátek v podvečer, abychom v sobotu nese-
děli dlouho v autě. Dojeli jsme někam k Holicím 
a na pěkné louce u lesa jsme přespali. Na mlejn 
jsme dorazili s malým předstihem, prošli jsme se 
trošku po okolí, našli místo pro stan a zamířili do 
dějiště festivalu. Usadili se, koupili občerstvení 
a začali vychutnávat zahájení našich oblíbenců – 

Albumu z Chomutova. Za zhruba 2 roky co je 
známe, jsou výborní jak po muzikantské, tak lid-
ské stránce. Trošku bych si dovolil vyzdvihnout 
kytaristu a hlavního zpěváka Zoltána Pastora. 
Jeho zvučný hlas je na naší scéně moderního 
bluegrassu jeden z nejlepších. Tohle hodnocení 
jsem si dovolil, protože v podstatě po dobu 4 let 
jsme víkend co víkend na nějaké bg. akci a již 
jsme získali v celku přehled o většině kapel čes-
ko-slovenské scény.

Jako druzí nastoupili pražští GrassRoad. Na ka-
pele je zajímavé, že mají dvě děvčata, které kro-
mě zpěvu i dobře hrají na své nástroje – banjo 
a housle.

Třetím byla už česká legenda COP. Hráli zde po-
prvé, a jak doufají ne naposled. Začali tradičním 
Míšovým,,kamarádi ahoj“. Po pár skladbách se 
nám trochu zatáhlo a začal pěkný slejvák. Při-
nesl aspoň trošku ochlazení, některým jedincům 

Bluegrass na Mlejně
Album
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to přímo vyhovovalo a užívali si, my jsme patřili 
k většině, co se zbaběle prchla schovat pod stan. 
Dovolím si Míšu nazvat „zaříkávačem deště“, 
protože zhruba z posledních 10 jejich venkov-
ních koncertů, co jsme během 3 let navštívili, 
více jak polovinu doprovázel déšť a Míša měl 
vždy nějaké průpovídky s tím související. Naštěs-
tí déšť trval krátce a druhou polovinu koncertu 
jsme si všichni vychutnali.

Jako další měli nastoupit pražští Twisted Timber, 
ale jaksi po nich nebylo ani stopy. Naštěstí trošku 
s předstihem dorazili Bluegate. Tak Ilon svěřila 
opatrování své dcerky synovi a šli na pódium. Na 
to, že Ilon byla trochu nachlazená odehráli po-
hodový koncert.

Očekávání, že by už dorazili Twisted Timber se 
nenaplnilo, později jsme se dozvěděli, že náhle 
onemocněl houslista. Tak operativně jako spolu-
pořadatelé museli nastoupit po druhé Albumá-
ci. Trochu překvapili svými kostýmy – oblekli se 
do svých reklamních triček. Překvapivé na tom 
bylo, že to byly dámské trička – velmi jim to slu-
šelo. Tuto sadu pojali vesele a došlo i na hity jako 
Intim sprej, Dancing Queen i Beatles.

Trošku odbočím od muziky a zmíním i občerst-
vení a organizaci – shrnuto byla výborná. K jíd-
lu byli chutná velká grilovaná kuřecí stehýnka, 
pikantní klobásy, chleba se sádlem a cibulí no 

a k pití čepovanou Plzeň a Svijany?, nikde žádné 
velké fronty – pohoda.

Jako další přišli pro nás doposud neznámí Fair 
Play Grass – taky nás příjemně překvapili, že 
měli několik svižných skladeb od velikánů „pro-
gresivního“ bluegrassu New Grass Revival – sku-
piny která patří k našim nejmilejším.

Řekl bych, oddych od známých forem bluegras-
su představili Womackle, jejich drsnější texty 
byli pro mnohé odreagováním.

Na závěr přišla více než dobrá tradiční klasika 
v podání BG Cwrkotu. Opět ve výborné kvalitě 
odehraný koncert doplňovali vtipnými komentá-
ři k sobě samým.

Musím zmínit i zvuk – běžný návštěvník jsi to ani 
neuvědomí, když to nehouká anebo neskřípe, 
ale to je právě známka dobře odvedené práce 
a ta se na tomto festivalu povedla.

Po skončení byl pro nenasytné ještě jam, bohu-
žel toho jsme se již neúčastnili – už jsme byli fakt 
unaveni. Podle zvěstí od některých účastníků – 
bylo to skvělé až do rozbřesku, i když náročné.

Tak za rok opět na shledanou

L. Bělík

COP BG Cwrkot
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Po čtyřleté přestávce a četných výčitkách, kvůli 
mé dlouhé absenci, jsem se letos koncem května 
opět vydala do Holandska. Přiletěla jsem ve stře-
du v poledne do Amsterodamu, lilo jako z konve 
a dál pokračovala vlakem do Barneveldu. Pláno-
vala jsem si sice procházku po okolí, ale promok-
lá a zmrzlá na kost jsem po obědě zapadla do 
místa dění – Trefpuntu a vyčkávala věcí příštích. 
Měla jsem tam domluvený sraz s mými dosud 
neznámými hostiteli, Hanny a Theus Kok. Bydleli 
v nedaleké vesnici, kam ale nejezdil autobus. Při-
hlásila jsem se totiž příliš pozdě a všechny pen-
siony v okolí byly plné. Večer jsme se chtěli jit 
podívat na koncert jejich vnučky ve městě, ale 
kvůli lijáku se nekonal, tak jsem se jela zabydlet 
k nim.

Letošního třídenního festivalu v holandském 
Voorthuizenu se 29.–31. května 2014 zúčast-
nilo jednačtyřicet kapel z patnácti evropských 
zemí a USA. Jenom pro přehled: nejpočetnější 
zastoupení měli jako vždy Češi – jedenáct kapel 
plus jedna slovensko-česká. Následovalo pořá-
dající Holandsko s osmi skupinami. Pak přišla 
na řadu Skandinávie – čtyři skupiny z Norska, 
dvě ze Švédska, dále tři kapely z Německa, po 
dvou z Anglie a USA a po jedné z Belgie, Francie, 

Polska, Portugalska, Maďarska, Irska, Španělska 
a Severního Irska. Dohromady tedy pěkný Ba-
bylon! Pochopitelně ne všechno se dalo ozna-
čit jako bluegrass. Dvaadvacet kapel se tohoto 
festivalu zúčastnilo poprvé a tomu se již dá říct 
slušný přírůstek. O rozmanitost tedy bylo dosta-
tečně postaráno.

Cely festival zahajovala ve čtvrtek o půl jedné 
Trade Show – hudební veletrh. Tam se dalo kou-
pit skoro vše, po čem muzikantská i fanouškov-
ská srdce touží. Další neodmyslitelnou součástí 
byly muzikantské dílny. Hned ten den se konaly 
dvě. Mandolínovou vedl Jeff Cordey z Kanady 
a vokální Holanďanka Loes van Schaijk. 

Čtvrteční koncert zahájil ve dvě odpoledne fran-
couzský kvartet Bum Ditty, se zpěvačkou a old-
-time banjem. Sice docela pěkně zpívali, místy 
i trojhlasně, ale do bluegrassu měli dost daleko. 
Jako další nastoupila portugalská skupina Sto-
nebones & Bad Spaghetti. Měli docela zajíma-
vé aranže a spousty vlastních písniček. V paměti 
mi uvízla portugalsky zpívaná vražednická bala-
da v rytmu častušky – o ženě zabité za to že 
měla moc řečí. Jejich písničky vycházejí z mnoha 
rozdílných žánrů zkombinovaných s bluegras-
sem. Sympatičtí hoši.

Švédové Original Five jsou šestičlenná kapela 
s výborným dobristou, mají šmrnc a pěkně se 
poslouchají. Maličký houslista nám předvedl 
další vražednickou baladu. Pěkně zpívali a li-
dem se moc líbili. Bohužel jim nebylo dopřáno 
zahrát poslední písničku, ač si je obecenstvo vy-
tleskávalo. Ale každá kapela měla svou půlho-
dinku a přísně se to dodržovalo. Exotická sexy 
zpěvačka s indonéskými kořeny Liza Jane zpívá 
většinou své vlastní písničky. Spíš bych ji zařadila 

European World of Bluegrass aneb Evropský 
svět Bluegrassu 2014 – Voorthuizen Holandsko

Bill Keith (foto: Lilka Pavlak)
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do varieté než do bluegrassu. Ale kapelu tvoří 
ostřílení tři nizozemští bluegrassáci v čele s kyta-
ristkou a zpěvačkou Adri Richter. Liza Jane v čer-
vených šatech se moc líbila hlavně přítomným 
mužům, mohli na ní oči nechat.

Druhý odpolední blok zahajovali naši Silent 
Rain. Obecenstvo jásalo hlavně po skladbách 
FORK IN THE ROAD a KALIKO. No, jde jim to, chlap-
cům! Jen chvílemi by neuškodilo víc tempera-
mentu. Hanny Hill & Blue Night byla první 
pětičlenná německá skupina. Zpěvačka nám 
zazpívala TOO LATE TO CRY, ale mně se osobně víc 
líbil hlas zpívajícího mandoliňáka Franka. Zato ta 
mandolína mu sem tam pěkně ujížděla. Do troj-
hlasu je doplňoval basák. Poslední kapela před 
večerní přestávkou byla opět naše – The Jum-
per Cables. Pěkně to tam roztočili. Nádherné 
vokály, perfektní instrumentalisté. Bravo hoši! 
Nejenom o přestávkách se všude možně sejšno-
valo, naštěstí už nepršelo, tak i venku.

Večerní program začínali Mudbirds, holandské 
duo hrající převážně blues. Cup o’Joe – tři sou-
rozenci z malého ostrůvku u Irska. Děvče střída-
lo banjo a housle, kytarista zase bluegrassovou 
a gypsy kytaru a mandolínu. Všichni i s basá-
kem krásně zpívali, bluegrass, swing i gypsy 
jazz a moc se mi líbily jejich aranže. Další v řadě 
byla naše známá maďarská Poa Pratensis. Jako 
vždy měli velký úspěch, nejvíc se lidem líbil jejich 
MR. SANDMAN a melodie z Pretty Woman, osvěžu-
jící muzika. Blok uzavírala má nejmilejší belgická, 
letos již šestatřicetiletá kapela Rawhide. Nejen 
výborní muzikanti, ale i baviči. Na tomto festiva-
lu patří skoro k inventáři a nejednou byli mezi ví-
tězi. Jejich kytarista, zpěvák a mandolinista Bert 
van Bortel si zahrál v úspěšném belgickém filmu 
THE BROKEN CIRCLE. Bohužel jsem ten film ještě ne-
viděla a nevím, zda ho dávali i v Česku. Slyšela 
jsem ale jeho bluegrassový sountrack a ten je 
senzační. Obecenstvo šílelo nadšením.

Po další přestávce nastoupilo nádherně zpívající 
holandské dívčí duo The Lasses. Dravý český 
Goodwill tam patří k miláčkům publika a jako 
vždy své davy fanoušků nezklamali. Zlatým hře-
bem byli Holanďani Blue Grass Boogiemen. 
Hráli jak o život a bylo jasné, že se zařadí mezi 
favority. Na sejšn jsem tam nezůstala, neb mne 
mi laskaví hostitele odvezli hned jak to skončilo 
domů. Po páteční snídani jsme zase jeli zpátky 
na festival, protože na oba čekala práce dobro-
volných pomocníků. Mezi pomocníky tam byla 
i dvě česká děvčata, Jana Hanušová a Květa To-
silová. Já se konečně dostala na obchůzku tábo-
řiště. Letos bylo opět na trávě, ne jako když při 
mé poslední návštěvě byly stany na dlažbě. To 
mne vlastně tehdy odtam vyhnalo. Hrálo se tam 
opravdu všude. Z Česka tam byl celý autobus se 
spoustou beček piva, bylo tam hodně veselo!

Jako vždy ve dvě začal hlavní koncert. Zahajovali 
Surrounders ze španělské Sevilly. Jejich pestrý 
program, bluegrass, old-time, ragtime, western 
swing a dokonce i havajská muzika se všem 
moc líbil. Sympaťáci! Po nich nastoupil Wyrton. 
Ten mají všude moc rádi a pěkně jim to vyšlo. 
V další holandské skupině Red Herring hraje na 
basu naše stará známá Loes van Schaijk. Hráli 
převážně irský a britský folk, dominovalo bu-
zuki a píšťaly. Krásně jim šly písničky a capella 
a měli pěkné aranže. Pro čtyřčlennou anglickou 
skupinu Carboard Fox to prý bylo první veřej-
né vystoupení, hrají spolu teprve rok. Děvčata 
nádherně zpívají, třetím hlasem se k nim přidává 
basista. Docela zajímavý folk, ale i bluegrass jim 
šel celkem dobře. 

Po nich nastoupili Lussatian Grass. Zazpíva-
li nám BLUE MOON OF KENTUCKY a capella, LEAVING 
ON THE JET PLANE jako gospel a podobné zajímavé 
aranže, měli nádherné vokály. GG Aqustic jsou 
Poláci. Hráli elektrický newgrass, na mě moc na-
hlas. No, nenadchli... To Francouzky Tennessee 
Stud se mi líbili víc. Pak opět přestávka s mnoha 
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sejšny a zpět do sálu na Cookie Tusday, což 
byla dvě moc pěkně zpívající německá děvčata. 
Hrála převážně vlastní písničky, sem tam nějaký 
old-time a nechaly tančit loutku do rytmu, bylo 
to příjemné. Po nich nastoupili další Holanďani – 
Stringcaster s bláznivým basistou, který běhal 
po podiu, že měl člověk strach, aby ho nekleplo, 
rock-a-billy až na půdu. Nejvíc se mi líbila WAY-
FARING STRANGER, v jejich nezvyklém podání pěkná 
vypalovačka. 

Rozdivočelé publikum se uklidnilo, když na-
stoupil náš skoro čtyřicetiletý Country Coctail, 
moc se líbili a také tam mají spoustu fanoušků. 
O skupině Trativod jsem hodně slyšela, také to, 
že již také byli dvakrát s úspěchem v Americe, 
ale viděla jsem je tam poprvé. Výborný old-time. 
Norští Brokeland Bullets zpívali tak krásně, 
že mi sem tam naskakovala i husí kůže, super! 
Po nich nastoupila snad nejslavnější legendár-
ní holandská kapela Stroatklinkers ze severní 
provincie Groningen. Zpívají převážně ve svém 
vlastním dialektu a hraji folk, country bluegrass 
a v kapele mají tahací harmoniku. Pěkně to tam 
roztočili a bylo jim uděleno vyznamenání Liz 
Meyer – Europen Innovation of Bluegrass Mu-
sic – Award. Tato cena na počest zesnulé pís-
ničkářky a zpěvačky Liz Meyer, která mimo jiné 
zásluhy pomohla tomuto festivalu na nohy, se 
letos udělovala podruhé. Loni tohle ocenění ob-
držela skupina Rawhide. 

Poslední kapela večera byla Lucky Lips z Nor-
ska. V roce 2011 prý na EWOBU vyhráli. Byli 
dobří, ale už jsem viděla lepší. Ten pátek odpole-
dne se také konala houslová a banjová dílna, na 
obou jsem se otočila, udělat pár fotek. Ten den 
jsem měla štěstí a nemusela jít brzo spát. Ještě, 
že má člověk dobré německé kamarády. Jeden 
mi půjčil a postavil stan, druhy půjčil matračku, 
třetí deku, neb jsem měla jen mini letní spacák. 
Tak jsem si mohla užívat nočních sejšnů. Nejlepší 
byl snad ten, kde hráli kluci z East West a Pe-

trem Voštou, který dělal výborné show. Napřed 
nás pořadatelé chtěli vyhnat, protože kluci pili 
vlastni piva a smělo se hrát jen do dvou. Piva 
jim záhy zabavili, tak si koupili místní, ale pak 
se i hospodskej začal pěkně bavit. Když Petr 
spustil směs od Beatles, přidaly se k němu ně-
mecké zpěvačky a bylo to pěkné tóčo…To asi 
Trefpunt ještě nezažil! Mimo jiné, již odpoledne 
měl Cimpr Campr hlavní slovo před Trefpuntem 
a spoustu fanoušků kolem. 

Chtěla jsem se jít jen přiobléct, venku byla po-
řádná zima, ale vlezla jsem do stanu a sousední 
holandská kapela Tangarine & spol moc krásně 
zpívala a hrála. Bylo mi líno vylézt a tak jsem už 
zůstala v teple a poslouchala muziku jako příjem-
nou ukolébavku. Však již bylo po třetí hodině.

Sobotní ráno nás uvítalo sluníčkem. Dopoledne 
se jít podívat do města, kde se jako každoročně 
konala přehlídka vyleštěných náklaďáků, které 
houkajíce a troubíce, jezdily kolem dokola. V ka-
ždém seděl vedle řidiče jeden mentálně postiže-
ný a šťastně mával okolním shromážděným da-
vům. Je to krásný počin, udělat aspoň jednou za 
rok radost těm lidem. Všichni si to zjevně užívali! 
Jako vždy se o půl jedné otevřela Trade show, 
ten den naposledy, někteří pomalu začínali balit. 
Ve dvě byl plánovaný dobro workshop s Roge-
rem Williamsem, ale Amy Gallatin volala, že jsou 
ještě na cestě ze Švýcarska a je obrovský provoz, 
tak se musel odložit na později.

Na hlavní scénu nastoupila další premiéra, fun-
gl nová kapela kolem Jardy Handlíře s názvem 
Nudličky, aneb The Noodles Band, s nadějným 
patnáctiletým dobristou. Krásně zpívali a měli 
velký úspěch. Další v řadě byl německý kvartet 
Paradawgma. Už dle nazvu bylo jasné, že se 
zabývají hudbou Davida Grismana a Django 
Reinhardta. Pro nás, milovníky dawg-music, to 
byla malá senzace. Hlavně malinký, dlouhovlasý 
mandolinista byl vynikající. Taky hráli odpole-
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dne před Trefpuntem a měli i venku obrovský 
úspěch. Sweet Marie z Norska byla sice příjem-
ná muzika, ale nic moc mne nenadchli. 

Zato následující, také Norové, šestičlenní Para-
dise Mountain Boys, to bylo jiný kafe. Snad 
jediná kapela se zpěvákem, který na nic nehra-
je a čte texty, ale tak nádherné písničky, hlavně 
vlastní tvorba, většinou od jejich dobristy, se jen 
tak neslyší. Mě dostali nejkrásnější verzi WAIT 
A MINUTE, od dob klasických Seldom Scene jsem 
to nikoho tak nádherně zazpívat neslyšela. Zase 
ta husí kůže, hned jsem je zařadila ke svým ob-
líbencům. Hobo Pioneers bylo trio kolem pro-
slulého banjisty a dobristy Paula Bishopa. Hrál 
s ním jeho syn na kytaru či ukulele a basista. Paul 
stál na podstavci, který byl zároveň rytmickým 
nástrojem. No, to jsem ještě neviděla. Hráli jak 
bluegrass, tak jazz, keltskou i klasickou muziku, 
zajímavá kapela.

Pak se jako vichřice vrhli na scénu Cimpr Campr 
a měli obrovský úspěch. I když pár tradiciona-
listů rychle prchlo ze sálu, fanoušků tam měli 
mraky. Poslední byli to odpoledne Sunny Side, 
kteří tam jsou snad nejpopulárnější kapela. Je-
jich ceny se pomalu ani nedají spočítat, jak jen 
obecenstvo uvidí jejich klobouky, není k udržení. 
Během večerní přestávky konečně dorazili Amy 
Gallatin & Stillwaters a tak se mohl konečně 
uskutečnit dobro workshop. Byl moc zajímavý 

a Rogera doprovázel jeho syn J.D. V sále zatím 
hrála irská kapela Well Enough Alone, moc 
jsem z nich ale neslyšela. Po nich nastoupil bom-
basticky slovensko-český East-West, senzace, 
k tomu není co dodat. 

Švédská kapela Dunderhead má letos super 
úspěšný rok. Ač spolu začali hrát teprve loni, kdy 
se dali Moonshine Brothers dohromady s půvab-
nou zpěvačkou Angelinou Darland, kam přije-
dou, obecenstvo jim leží u nohou. I když podle 
mě jsou lepší kapely, krásná a něžná tančící zpě-
vačka v popředí zřejmě dělá divy a navíc jsou to 
velcí sympaťáci. Jejich banjista má banjo zatra-
ceně nízko. Po nich na jeviště nastoupila americ-
ká písničkářka a banjistka Mean Mary, kterou 
doprovázel její manžel Frank James na kytaru. 
Také jsem je viděla jen z rychlíku, protože jsem 
měla jiné zájmy. Po poslední přestávce nastoupi-
la loňská vítězná kapela Handl a předvedli nám 
vítězů hodnou show a v zákulisí se zatím vyhod-
nocovaly výsledky. 

Jako každoročně byl udělován Audience Popula-
rity Award (Cena diváků), kdy všichni návštěvníci 
vyfasují denně hlasovací lístek a na konci večera 
odevzdají. O 1. European Bluegrass Band (Evrop-
ská kapelu roku, která by měla příští rok repre-
zentovat Evropu na festivale ROMP v Owensboru, 
Kentucky) dříve hlasovali přítomní muzikanti. Pro-Sunny Side (foto: Lilka Pavlak)

Handl (foto: Lilka Pavlak)



24

European W
orld of Bluegrass aneb Evropský svět Bluegrassu 2014

tože málokterý z nich má čas poslouchat ostatní, 
letos k nim přibyla ještě oficiální anonymní poro-
ta. Ta seděla roztroušená po sále. Kdo v ní byl? 
Kdo ví? Zde jsou letošní výsledky:

Kategorie Audience Popularity Award 
(Cena diváků):
1.  Bluegrass Boogiemen (Holandsko), 2. Dun-

derhead (Švédsko), 3. Sunny Side (CZ).

Hlavní kategorie European Bluegrass Band 
(Evropská kapela roku):
1.  Dunderhead (Švédsko), 2. Brokeland Bullets 

(Norsko), 3. BG Boogiemen (Holandsko). 

Letos tedy vystřídaly loňské vítězné české kapely 
Skandinávci. Copak taky mají v těch dlouhých 
zimních nocích dělat, než hrát bluegrass.

Jako zlatý hřeb večera vystoupila kapela Amy 
Gallatin & Stillwaters, kterou jste před pár 
lety mohli slyšet i v Česku. Dobrista Roger Willi-
ams, na mandolínu jeho syn J.D. a na basu Eric 
Leverson. Tím festival oficiálně skončil. Pochopi-
telně následovala spousta sejšnů, ale já se muse-
la rozloučit, odjížděla jsem se svou holandskou 
kamarádkou Joke do Zwolle. Aby toho bluegras-
su nebylo málo, v neděli jsme se spolu vydaly 
na odpoledni pohodový koncert uprostřed lesů 
v Boet’n Deuvre u Odoorn. Hrála tam místní 
kapela Stringtime a mí oblíbení norští Paradi-
se Mountain Boys, kteří mi dokonce věnovali 
svou WAIT A MINUTE. V pondělí jsem nadmíru spo-
kojená odletěla domů. No, bylo tam fajn a stálo 
to za to!

Lilka Pavlak, Bülach, 20. srpna 2014

Dunderhead (foto: Lilka Pavlak)
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S radostí jsem zase po roce přijala pozvání na 
Bluegrass Džem.

Letošek byl pořádně nadupanej, samá hvězda.

Oproti loňsku se areál pěkně vylepšil. Kulisy při-
pomínající americké pohraniční město někde na 
divokém Západě, prý dříve sloužily na Mandolin 
Party, kam jsem se bohužel nikdy nedostala před 
mnoha lety namaloval kamarád z Karviné Josef 
Jeppe Bankó.

Festival zahájili ve dvě odpoledne The Jumper 
Cables – letošní vítězové z La Roche.

Po tradičním WILL THE CIRCLE BE UNBROKEN, který si 
s nimi zahrál Standa Feruga, nás všechny přivítali 
pořadatelé Vlaďa White Bílý a Ivan Honzák.

O Jumper Cables jsem vám už psala, tato vy-
nikající kapela je na nejlepší cestě udělat díru 
do světa. Evropa už je objevila, zbývá jen další 
krůček za oceán. Vznikli v roce 2012. Ač mladí 

věkem, všichni mají bohaté muzikantské zkuše-
nosti. Jejich hlavním zpěvákem a tvůrcem velké 
časti repertoáru je banjista Michal Wawryczek, 
kterého si jistě pamatujete ze skupin jako Křeni 
či G-runs’n Roses. Na kytaru hraje Tomáš Juřena, 
na basu Pavel Duda a na dobro Zdeněk Dokou-
pil. Všichni jsou výborní zpěváci a své nástroje 
ovládají opravdu mistrně. 

Po nich nastoupila kapela Whisky Before 
Break fast. Vznikli sice teprve vloni, ale jejich 
členové jsou staří, ostřílení hráči. Velice mne pře-
kvapil nádherný zpěv kytaristy Vládi White Bílé-
ho, kterého jsem moc zpívat ještě neslyšela. Měl 
prý po úraze dlouhá léta problemy s hlasivkami.
Banjista se jmenuje Jiří Shellin Stehlík, mandoli-
nista Michal Preiss, houslista Vladimir Sejdža Sý-
kora a na kontrabas hraje Tom Wittassek. Starší 
páni umí!

Festivalu se aktivně zúčastnila také taneční sku-
pina Kanafas. Vyplňovali svými vystoupeními 
čas během zvučení.Byl na ně moc pěkný pohled. 

12. Bluegrass Džem
Vyšní Lhoty, Kamenité pod Prašivou, 30.srpna 2014

The Jumper Cables, foto: Lilka Pavlak
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Patřili k nim také dva krásní koně s ještě krásnej-
šími jezdkyněmi.

Skupina Vrtáci je jediná, která ještě žádný Džem 
nevynechala. Vznikli již v roce 1975 a mají za se-
bou opravdu dlouhou a úspěšnou hudební drá-
hu. Na banjo v ní hraje pořádající Ivan Honzák, 
společně s mandolinovou legendou Standou Fe-
rugou, jeho synem dobristou Honzou Ferugou 
a to celé doplňují Karel Karlos Kučera s basou 
a Richard Kolda Dziubek s kytarou. Mám dojem, 
že byli ještě lepší než vloni!

Také o slovenské tradiční kapele Šídlo jsem již 
párkrát psala. Zpívají tak nádherně, že mi sem 
tam naskakovala husí kůže. Hrají v sestavě Ró-
bert Vácval – kytara, Dušan Zapalač – mandolí-
na, Jozef Kotrik – banjo a Michal Zdražil – kon-
trabas. Viděla jsem je naposled ve francouzském 
La Roche, kde měli velký úspěch. Během jejich 
vystoupení začala před pódiem tančit naše ob-
líbená dvojice, manželé Bielikovi z Luhačovic. Ty 
taky vídám skoro všude a vždy se na ně ráda 
podívám.

O přestávce jsem se také šla podívat na výstavku 
hudebních nástrojů snad jediného výrobce na 
Severní Moravě, Honzy Opiola. Znám ho z Ka-
nady. Tam se mu říkalo Jena a tuto značku mají 
i jeho banja, kytary a mandolíny.

Mezitím nám skupina Kanafas předvedla nád-
hernou taneční choreografii s koňmi a ohněm. 
To se nedá popsat, ale musí vidět. Opravdová 
rarita.

Na pódiu nastoupila Šárka Band. Jejich 
frontmanka, zpěvačka Šárka Secová se na Dže-
mu představila vloni v duu Soul Recall. Tentokrát 
si s ní zahráli kytarista Vrtáků Richard Dziubek, 
perkusista Radim Hečko a baskytarista Luděk 
Michejda. Na své si tedy přišli i ti, co nejsou zrov-
na skalní bluegrassáci.

Jako bluegrassová smršť vtrhla na pódium sku-
pina Goodwill. White je uvedl slovy: “Držte si 
zadnice, jedeme z kopečka…” Tihle tempera-
mentní divoši jsou známí nejenom po Evropě, 
ale i v USA. Vloni se dostali jako vítězná Evrop-
ská kapela roku na EWOBU v Holandsku 2012 
na prestižní festival ROMP, pořádaný Mezinárod-
ním Bluegrassovým Museem v Owensboro Ken-
tucky. Výborná muzika! Pro ty, kteří je náhodou 
ještě neznají hrají v sestavě Tomáš Lasek – hlavní 
zpěvák a tančící basista, Robin “Lentil” Tomáš – 
banjo a zpěv, David Štuller – dobro, Honza Ha-
šek kytara a zpěv a Martin Žuška na mandolíně. 
Tohoto talentovaného mladíčka spousta lidí při-
rovnávala k velmi mladému Zdeňkovi Jahodovi, 
či Honzovi Mácovi.

Všichni přítomní muži se těšili na Country strip-
týz Sexy Pamely. Ta ale bohužel pro nemoc 
nemohla přijet.

Vláďa White na pódiu uvítal a všem představil 
prezidenta České bluegrassové Asociace Petra 
Brandejse a předal mu slovo. Návštěvníci festi-
valu se tak dozvěděli o aktivitách jak Evropské, 
tak České asociace. Snad se mu podařilo také 
získat nějaké nové členy.

Hlavní hvězdou festivalu byla znovu vzkříšená 
a dnes již legendární skupina Monogram. Bra-
try Jahodovy, mandolinistu Zdeňka a banjistu 
Jardu a basáka Pavla Lžíčaře posílila mladá krev, 
Pepa Malina na houslích a hlavní zpěvák, kyta-
rista a autor vetšiny nového materialu, Jindra 
Vinkler. S Monogramem jsem se seznámila, když 
byli ještě teenageři v roce 1991 a od té doby sle-
duju jejich hvězdnou dráhu. Když od nich odešel 
Jakub Racek, bylo mi moc smutno. O to větší ra-
dost mám, že k nim Jindra Vinkler a Pepa Malina 
tak pěkně zapadli a přidala jsem si je ke svym 
adoptivnim dětem. Doufám, že i tato sestava se 
dostane na úplný vrchol.
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Skupinu Red & White jsem tady loni viděla 
poprvé a byla jsem nadšená. Pohybují se mezi 
bluegrassem a new acoustic music. Sice mne 
mrzelo, že tam chyběl zpěvák a kytarista Mar-
tin Vitásek, který byl na stáži někde v Německu, 
ale byl důstojně zastoupen Michalem Kuncem. 
V kapele hrají bratři Zielonkovi, Marián na dobro 
a Adam na mandolínu. Banjo obsluhuje a krásně 
zpívá Michal Wawryczek. I tato kapela má v re-
pertoáru četné Michalovy věci. To celé doplňuje 
Apostolis Ben Konstantinidis na baskytaře. Moc 
příjemná muzika!

Festivalový program uzavírali další zahraniční 
hosté, Candy Floss ze Slovenska. O těch jsem 
také už párkrát psala a patří k mým oblíbencům. 
Šéfuje jim banjistka Simonka Schmidtová, jejíž 
hlas krásně ladí s hlavní zpěvačkou Patricií Pivo-
luskovou. Ale také všichni mužští členové jsou 
výborní zpěváci i instrumentalisté. Na kytaře 
Dušan Hronec, na houslích Michal Kováč, na 
mandolině Michal Barok. Basu, co tvrdí muziku 
obsluhuje Anton Naroda. Také tahle skupina má 
za sebou nesčetné úspěchy na národní i mezi-
národní scéně a přeju jim, ať jdou stále nahoru 
jako rakety. 

Všechny zúčastněné kapely a čestní hosté obdr-
želi jako upomínku džem z beskydských lesních 
plodů, které pořadatelé ve volných chvílích vlast-
noručně nasbírali. 

White obdaroval i “otce” fantastických kulis Jo-
sefa Jeppého Bankó a polského kamaráda Jerzy-
ho Batka, který je pořadatelem country festivalů 
v Polsku.

Festival oficiálně skončil a nastal ten pravý Blu-
egrassový Džem, který se táhl dlouho do noci.

Když jsme ráno přišli uklízet, byl už všude po-
řádek, zbývalo jen složit kulisy a různé drobné 
úpravy a pak ta nesmutnější část, rozloučení 
s těmi, co jestě zústávali a pak už na vlak do 
Brna.

Poděkování patří Ivanovi Honzákovi, Vláďovi 
White Bílému a všem,co se nějakým způsobem 
na tomto velmi zdařilém festivale podíleli. A vel-
ký dík tam nahoru, za to, že jsme tentokrát do-
konce ani nezmokli.

Ahoj Lilka v Brně 14. září 2014

Kanafas, foto: Lilka Pavlak
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Darrell „Pee W
ee“ Lam

bert

Pátého srpna letošního roku by se dožil devade-
sáti let Darrell „Pee Wee“ Lambert, mandoli-
nista a zpěvák, kterého můžeme znát především 
z nahrávek Stanley Brothers. P. W. Lambert se 
narodil 5. srpna 1924 ve městečku Thacker v Zá-
padní Virginii. Jako pro mnoho dalších muzikan-
tů z oblasti Apalačských hor, i pro něj byla hudba 
možná jediným způsobem, jak se uživit a přitom 
se vyhnout práci v uhelných dolech. 

P. W. bývá často uváděn jako jeden ze zakládají-
cích členů The Stanley Brothers. Před druhou 
světovou válkou hrál v kapele Blue Ridge Moun-
tain Boys, kterou vedl Roy Sykes. Jako teenager 
byl velkým obdivovatelem Monroea, oblékal se, 
hrál a zpíval „high-lonesome“ stylem, stejně jako 
jeho vzor. Zajímavé je, že první bluegrassovou ver-
zi skladby MOLLY AND TENBROOKS vydali v roce 1948 
právě Stanley Brothers a lead hlas v ní, v Monro-
eově stylu, nazpíval Pee Wee Lambert. Písnička 
byla, stejně jako u Monroea, pojatá jako čistě ba-
njová věc, s čerstvě trojprstým pickingem Ralpha 
Stanleyho, bez mandolínového sóla. Monroe tu 
skladbu sice natočil už v říjnu 1947, ale na desce 
poprvé vyšla až v roce 1949. 

Lambert se účastnil všech nahrávacích sessio-
nů Stanley Brothers u společnosti Rich-R-Tone 
a zpíval tenor ve skladbách DEATH IS ONLY A DREAM 
a I CAN TELL YOU THE TIME na první nahrávce, stejně 
jako lead hlas u už zmiňované MOLLY AND TENBRO-
OKS. Stanley Brothers v té době působili u rozhla-
sové stanice WCYB v Bristolu ve státě Tennessee, 
kde byla jejich hitem skladba ROSE OF OLD KENTU-
CKY, kde vedoucí hlas zpíval rovněž P. W. Pozdě-
ji se P. W. Lambert podílel na třech ze čtyřech 
nahrávacích sessionů pro společnost Columbia 
Records. Stanley Brothers tehdy použili v blu-
egrassu nový způsob aranžování trojhlasého 
zpěvu – takzvané high-baritone trio. P. W. zpíval 

high-baritone ve 
skladbách A VISI-
ON OF MOTHER, THE 
WHITE DOVE a THE 
ANGELS ARE SINGING 
IN HEAVEN TONIGHT.

V roce 1951 za-
čal spolupracovat 
s Curley Parke-
rem a jeho kapelou Bluegrass Pardners. Bylo 
to poté, co Carter Stanley načas opustil Stanley 
Brothers a pracoval pro Billa Monroea. V roce 
1952 se do kapely na několik měsíců vrátil, ale 
nakonec s Curley Parkerem vedli společně kapelu 
Bluegrass Pardners, později přejmenovanou na 
Pine Ridge Boys, která fungovala dalších zhruba 
deset let. Jedním z členů skupiny byl i mladičký, 
tehdy šestnáctiletý banjista J. D. Crowe. 

Pee Wee hrál mandolínu Lloyd Loar F5 z roku 
1922, kterou dnes, opravenou a restaurovanou, 
vlastní Ricky Skaggs. Bluegrass Pardners, poz-
ději Pine Ridge Boys nahráli několik singlů pro 
společnost Rich-R-Tone, které prodávali na svých 
vystoupeních. 

Darrel P. W. Lambert zemřel 25. června 1965. 
V roce 2012 posmrtně získal ocenění pro bluegras-
sové průkopníky, které uděluje IBMA (Mezinárodní 
bluegrassová asociace) – Distinguished Achieve-
ment Award. Tolik tedy připomenutí mandolinisty 
a zpěváka, který stál u zrodu bluegrassu a podílel 
se na nahrávkách, které se později staly pro blue-
grassovou hudbu normou a ovlivnily zásadně její 
podobu na desítky dalších let. 

S pomocí materiálů z internetu připravil Pavel 
Brandejs

Darrell „Pee Wee“ Lambert
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Servis

Dílny

• Ralph Schut a Petr Vošta letos z osobních důvodů (každý svých:-) nepořádají  Dílnu s prasetem.

• Bluegrassová dílna Jindry Hylmara a Petra Brandejse v Malých Svatoňovicích 17.–19.4. je té-
měř vyprodána. Více na http://jhylmar.rtyne.net/dilna14/

• Wernickův JamCamp pořádá Petr Brandejs opět v Nitře v umělecké škole ARS studio 21.–23.11. 
O informace si pište Petru Brandejsovi na brandejs.banjo@gmail.com.

• Od Tonyho Trischky se můžete učit na Adiaha’s Bluegrass Campu. Silnou sesta-
vu lektorů doplňují z Čech Jirka Králík (housle) a ze Slovenska Henrich Novák (dobro). 
Více na http://www.bluegrasscamp.de/

CD a publikace

• Pochvalné recenze sklízí debutové album skupiny East-West. http://www.eastwestband.eu/

• Vydavatelství G+W hlásí doprodání prvních 3000(!) výtisků Školy hry na pětistrunné banjo od 
Petra Brandejse. Připravuje se dotisk. Jedná se o škole hry pro úplné začátečníky.

Další

• Nenechte si ujít fenomenální mandolínistku Sierru Hull s kapelou v Praze 4.12.2014 – viz inzerát 
v těchto BL.

• Osm (!) pořadů s hudbou z Banjo Jamboree v Čáslavi připravil Sandy Nosek pro Český Rozhlas Olo-
mouc. Najdete je v jejich archívu. Díky Sandy!

• Slovenský banjista Richard Cíferský spustil internetové bluegrassové rádio Radio Velvet na http://
www.radiovelvet.eu/

Inzerce

• Prodám Fender Telecaster z roku 1978 s kufrem. Barva vínová, hmatník rosewood. Kytara je v 
původní, skvělé kondici, nově přepražcovaná J. Janeckým, seřízená od kytaráře. Dokonalý sound na 
country a příbuzné žánry. Cena 40000 Kč, tel.777212544, E-mail: fender1@volny.cz

• Prodám nové, nerozbalené přelaďovací kolíčky na pětistrunné banjo – originál Keith Banjo 
Tuners. Celá komplet sada – tj. 1/4 D-Tunery (http://www.beaconbanjo.com/product/keith-ban 
jo-tuners/stainless-steel-d-tuners-14/ ) a 2/3 D-Tunery (http://www.beaconbanjo.com/product/
keith-ban jo-tuners/stainless-steel-d-tuners-23/). Provedení nerezová ocel. Cena při objednání z 
USA – 528 $. U mne sleva na poštovném – 48 $. Sada tedy pouze za 480 $ = 9700 Kč.

 Nový kvalitní černý plastový kufr pro 5strunné banjo Gator GC Banjo, původní cena 
1990 Kč po slevě 1200 Kč. Vnitřní výstelka černý plyš, přihrádka na příslušenství.

 V případě zájmu volejte na mobil 731 598 941, email sindar@post.cz

Servis
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Kalendář akcí

ALBUM
16.10.2014 Koncert v Kadani,Cavern Club Střelnice, 

Kadaň 
24.10.2014 Koncert Album,Lezecká aréna, Jirkov - 

Ervěnice 
01.11.2014 Ozvěny Modrého Berouna,Beroun 
08.11.2014 Poslední slanění,Nové Hamry,hotel Seifert
14.11.2014 Koncert Album,Rock a Wall, Plzeň 
20.11.2014 Večer písní zmrzlého dřevorubce,České 

Budějovice, Kabaret U Váňů 
22.11.2014 Festival Malinkém,Vlčkovice v Podkrkonoší 
06.12.2014 Vánoční koncert,Oberwiesenthal, 

 Německo 
13.12.2014  Vánoční Country bál,náměstí Chomutov

BLACKJACK
8.11.2014 Jablonec nad Nisou, Eurocentrum, 

Posvícení v modrém
14.3.2015 Mnichov, Německo, Munchen Bluegrass 

Festival
16.4.2015 České Budějovice, U Váňů

POUTNÍCI
05.10.2014 Pozlovice,Hotel Ogar
06.10.2014 Břeclav,Kino Koruna
07.10.2014 Brno Julianov,Dělnický dům,Koncert pro 

Pepu Prudila
08.10.2014 Hořovice,Společenský dům
24.10.2014 Uherské Hradiště,KD Reduta,Festival 

Folkoláček
25.10.2014 Pozlovice,Hotel Ogar
05.11.2014 Újezd nad Lesy,Level Music Klub
06.11.2014 Neratovice,Společenský dům
07.11.2014 Praha Stodůlky,Hudební klub Klein, 

XI. vzpomínka na Folkovou Ohři
08.11.2014 Jihlava,KD Tunel vedle klubu Ježek
28.11.2014 Meziboří,MKZ,Koncert Country vánoce
29.11.2014 Hrádek u Nechanic,Státní 

zámek,Koncert Country vánoce
30.11.2014 Žirovnice,Zámek,Vánoce na zámku 

koncert
03.12.2014 Třeboň,Lázně AURORA,Koncert Country 

vánoce
04.12.2014 České Budějovice,nám. Přemysla 

Otakara II.,Vánoční trhy Country vánoce
10.12.2014 Horní Lideč,Mechanický betlém,Country 

vánoce natáčení TV NOE
14.12.2014 Bezdružice,Kulturní dům,Koncert 

Country vánoce
17.12.2014 Nivnice,KD Beseda,Vých. pořad Na 

cestách country
17.12.2014 Kladno,Klub Dřevák,Koncert Country 

vánoce
18.12.2014 Vysoké Mýto,Šemberovo 

divadlo,Koncert Country vánoce
20.12.2014 Jesenice u Rakovníka,Hudební klub 

Truhlárna,Koncert Country vánoce
21.12.2014 Toužim,Sál sokolovny,Koncert Country 

vánoce
27.12.2014 Kamenice u Jihlavy,Kostel 

Sv. Jakuba,Koncert Country vánoce

BG CWRKOT
20.09.2014 Lhota u Trunova, festival Setkání
31.10.2014 Hradec Králové, koncert hospoda U 

Novotných
15.11.2014 Ostrava, bluegassový večer Sydney Klub
13.12.2014 Jičín, koncert kavárna Don Cortéz 

Kalendář akcí



Uzávěrka BG listů č. 4/14
je 30.11.2014. Informace o svých akcích a články 
do listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na e-mail 
petrgartner@tiscali.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
Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se 
stane členem do 30.6., zaplatí plný roční příspě-
vek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
Zájemci o individuální členství mohou zasílat 
peníze složenkou na adresu BAČR, Hana Hy-
šplerová, Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo 
převodem na účet: 108596029/0300. Zájemce 
o ostatní typy členství prosíme o kontaktování 
Hanky Hyšplerové (kontakt viz str. 2), která s nimi 
domluví podrobnosti. Můžete si z internetových 
stránek BA stáhnout formulář přihlášky (individu-
ální nebo kolektivní) pro vytištění z Wordu a za-
slání poštou. Přihlášku můžete vyplnit také pomo-
cí našeho on-line formuláře.
Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových 
listech.

© copyright 2014
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
Suchá 22, 363 01 Ostrov nad Ohří
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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