SUŠICKÝ ROCKOVÝ PULS
volný návštěvní sešit | poznámkový blok
Příspěvky 51-100
-------------------------------------------------------------------------------100)
Datum: 15.05.2005 - 16:43:44
Jméno: Berry
Jak jste se již mohli dočíst na titulce Srpuls.CZ, aktualizací co do obsazení se tam dočkal
rozpis sušických rockových festivalů 2005. Poslední tam uvedený zatím nemá jméno.
Jedná se samozřejmě o fest, kterého by se měly zúčastnit veškeré sušické rockové
kapely a který je naplánovaný na sobotu 03. 09. 2005 na Santos. Kdokoliv z Vás má teď
jedinečnou šanci vymyslet jméno festivalu. Nápady a návrhy zapisujte sem, ovšem akce
je časově limitována jedním týdnem, tzn. že poslední příspěvky připadající v úvahu
očekáváme nejpozději do neděle 22. 05. 2005 24:00 hodin. Upozorňujeme kapely, které
mají případný zájem se festivalu zúčastnit, že to musí bezpodmínečně napsat do
Poznámkového bloku, tedy sem (pokud tak již neučinily)! Zatim. Berry
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------99)
Datum: 13.05.2005 - 17:35:58
Jméno: Choudy
ad IllFish: Jedná se o plzeňskou kapelku, hrající styl, ktrý bych přirovnal k Pearl Jam.
mam od nich někde doma CD, kdyby si to chtěl někdo pucit (aby vedel o co prisel :-) ),
dejte mi vedet...

Odpověd: 13.05.2005 - 17:39:48
Problém je v tom, že pravděpodobně nikoho takového nenajdeš... .-) B.
|x|
-------------------------------------------------------------------------------98)
Datum: 13.05.2005 - 07:46:20
Jméno: NocnipesaK
Víte, já to zase vidím trochu ze strany druhé a s tou vysokou návštěvností má Beery
skoro pravdu. Lidé nepřijdou jen v případě, že je nějaký koncert. Nevím proč, ale asi se
živá muzika lidem přežrala (a samozřejmě - jde o peníze, vždyť takové jedno vstupné, za
to můžeš mít i tři piva!!!). A ono je dost nuda dělat koncerty pro hrstku lidí a prodělávat
na tom, to si myslím já. A ještě k té místní scéně - mám dojem, že právě na místní
kapely se docela chodí (vzpomeňme SLAX, Venušechu..), takže tam bude asi problém
někde jinde. No nic, dnes je pan Pepa Nos, tak to snad bude plno;-) Čao!

Odpověd: 13.05.2005 - 17:38:06
To Millhouse / Nocnipesak: V Sušici to je tak nějak daný - lidi nepřijdou, pokud je nějaký
koncert. Ovšem koncert v Kloubu. Možná jsou nakonec lidi přežraný, ovšem nikoliv

samotný živý muziky a nikoliv samotného Kloubu - pouze toho (pravděpodobně již
ojetého) spojení: živá muzika v Kloubu. Třeba by si ty kapely chtěli poslechnout jinde a
možná by i jinam přišli a určitě je jinak vnímali. Možná lidé podvědomě chtěji něco
nového, nějakou změnu, vyvětrání (ech)...
Co se týká lokální scény, souhlasím s tím, že na místní skupiny lidi tak nějak logicky
přijdou ve větším počtu, ovšem problém, o kterém jsem psal a který Nocnipesak blíže
nespecifikuje, vězí samozřejmě v tom, že kromě Slax a dnes už neexistující Venušechy
ostatní zdejší rockové kapely (a že jich je) NEMAJÍ MOŽNOST si v Kloubu zahrát. To však
nenaříkám, pouze poukazuji na tento zřetelný fakt nevstřícnosti nekompromisní a
neoblomné dramaturgie TK. Já však z vlastních zkušeností rozumím tomu, že dnes de
fakto každý koncert znamená ztrátu. Na druhou stranu, kdyby to bylo naopak,
poukazovalo by se na to, že je akcí příliš a hledala by se příčina proč? Nebo se mýlím?
Berry
|x|
-------------------------------------------------------------------------------97)
Datum: 13.05.2005 - 00:11:18
Jméno: Millhouse
No, tak abych odpověděl Berrymu na jeho otázku : Jednak mi vyhovovalo, že jsem
nemusel zvučit a tudíž se mohl věnovat něčemu jinýmu (btw: v pátek jsme zvučili na
náměstí Rytmus - fakt síla). Ale na druhou stranu (byť Ill Fish vůbec neznam) to třeba
mohl být hodně zajímavý koncertík a trošku mě štve, že se nekonal. Mohli jsme vidět
zase něco novýho... Co se rockových koncertů týká - plně s tebou souhlasím. Otázkou je,
kde je chyba a co s tim dělat. Mě aktuálně bohužel nic nenapadá...
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------96)
Datum: 12.05.2005 - 07:49:59
Jméno: NocnipesaK
Tyyy vado, Millhous, to je nápad. A já bych se u tohohle nezastavoval a rovnou bych
pořádal koncerty na stadionu po fotbale:-D

Odpověd: 12.05.2005 - 13:27:06
Ty vol+, ještě fotbal... Ufff, chceš mě snad zničit? B.
|x|
-------------------------------------------------------------------------------95)
Datum: 11.05.2005 - 18:59:22
Jméno: Millhouse
AD odvolany koncert - tak visco, ja (ac hokej vubec nesleduju) se Lubosovi moc nedivim,
ze to odvolal... Asi si sam dokazes predstavit, kolik by tam bylo (nebo spis nebylo) lidi...
Ikdyz na druhou stranu se mohl koncert konat treba hned po skonceni hokeje (pokud to
neskoncilo nekdy pozde - fakt nevim).

Odpověd: 12.05.2005 - 13:25:01
Rozumím, co chceš říci, ale ptal jsem se, zda někomu vadilo, že byl koncert zrušený a
jestli vůbec někdo přišel cíleně na koncert (Ill Fish)? Z těchto několika zapsaných reakcí
skalních přispěvovatelů nabývám velmi jasného dojmu, že do Kloubu už se nechodí na
rockové kapely, respektive rockové koncerty...
Klub má svoji stálou vysokou návštěvnost, které je v podstatě jedno, jestli je tam ten
večer koncert nebo nějaký promítání (anebo vůbec nic). Myslím si, že v tomto ohledu to
Kloub už delší dobu projíždí, ale na druhou stranu je mi pochopitelně jasný, že jde
především o logické přizpůsobení se potřebám zákazníka...
Z hlediska zdejších kapel (samozřejmě včetně naší, tedy Asistar_t) to taky nevidím
dvakrát medově. Místní skupiny prostě nemají příležitost, resp. možnost tu hrát (byť by
zájem měly), avšak to není důvod, proč tu rozebírám tuhle situaci. Spíš chci říct to, že co
do live produkce, s Kloubem to jde od deseti k pěti... Ani ne tak s dramaturgií, ale s
podáním, prezentací této potenciálním návštěvníkům, které to tak v podstatě už ani
nezajímá. Jak rád bych se mýlil... Berry
|x|
-------------------------------------------------------------------------------94)
Datum: 10.05.2005 - 18:08:44
Jméno: Urbi
Jo, to vis, hokej... je hokej, to u nas jde v republice vsechno stranou:)

Odpověd: 11.05.2005 - 12:58:42
No, jo, no, je to sice pro mě osobně trochu smutný, ale bohužel je to tak...
Ale o hokeji - prosím - nebudeme debatovat... .-(
To ať to tady raději zase na čas zatuhne (nepřinese-li někdo nějaký diskuzehodný
téma)... .-) B.
|x|
-------------------------------------------------------------------------------93)
Datum: 10.05.2005 - 13:22:30
Jméno: NocnipesaK
Já šel také na hokej, bo jsem věděl, že jsme koncert zrušili. Zkrátka sportokracie má
navrch;-) Ehm, k té účasti DRY VILLAGE na jakékoli akci - právě od nás odešel
baskytarista, takže tím účast kdekoli a kdykoli padá. Je to prokletá kapela.. Omlouvám
se, za to neuvážené přihlášení. Zatím čao!

Odpověd: 11.05.2005 - 12:50:33
Nedá se nic dělat, lidem v kapele nerozkážeš... Vždycky jde v první řadě o mezilidský
vztahy, ve druhý o jistou spřízněnost s žánrem, ve třetí o vyladěný společný vize a
paradoxně až nakonec se dělá muzika... Tedy nejedná-li se zrovna o MTV kapelu - tam to
jde v hodně případech přesně obráceně... Škoda, těšil jsem se, že uslyším nějaký svěží
vítr... Berry
|x|

-------------------------------------------------------------------------------92)
Datum: 10.05.2005 - 10:34:52
Jméno: repa
Popravde,jsem o zadnym koncertu nevedel a sel jsem tam cilene na hokej:(

Odpověd: 10.05.2005 - 12:30:05
No, myslim, žes to řekl za všechny, nebo se pletu? B.
|x|
-------------------------------------------------------------------------------91)
Datum: 09.05.2005 - 21:16:15
Jméno: Berry
Předpokládal jsem, že na Srpuls.CZ přinesu pár vět o sobotním (07.05.) koncertu v
Tradičním kloubu, nicméně kapela ILL FISH byla na poslední chvíli odvolána a
upřednostněn přenos hokejového utkání. O faktu změny se pochopitelně potenciální
návštěvník nedozvěděl skrz síť (byť má Kloub svůj web, který je čas od času
aktualizován), ale až po příchodu na místo samotné. Pokládám otázku do případné
diskuze: Vadilo to někomu? Přišel ten večer vůbec někdo na koncert?
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------90)
Datum: 09.05.2005 - 19:38:18
Jméno: Choudy
Hola, hola!!! Na vědomost se dává, že byl spuštěn nový hudební server
www.bandzone.cz , takže všichni kolegové, hudebníci, registrujte své skupiny...

Odpověd: 10.05.2005 - 12:55:15
Zajímevej server a opravdu skvělá příležitost pro kapely, které nemají své stránky - tedy
ARMY OF LUPINUS..., HOLISTIX a TENKEJ LED. A samozřejmě i pro ty ostatní... B.
|x|
-------------------------------------------------------------------------------89)
Datum: 21.04.2005 - 11:59:07
Jméno: NocnipesaK
Ahoja pánové! Tak mne Beery zpravil o vašich plánech na společný koncert kapel, a
protože se DRY VILLAGE cítí být také Sušickou kapelou, hlásím předběžný zájem o účast,
jestli už nemáte plno. Zatím čao!

Odpověd: 10.05.2005 - 12:51:16

Účast DRY VILLAGE potvrzuju a zároveň upozorňuju další kapely se zájmem, že je nutné
se přihlásit formou zápisu na tuto stránku, přes kterou budeme již brzo komunikovat
ohledně dalších podrobností. Berry
|x|
-------------------------------------------------------------------------------88)
Datum: 18.04.2005 - 20:53:40
Jméno: Millhouse
TO Berry - vidis, a stacilo tak malo - pouha vymena webmastera :-))) Bohuzel
momentalne jsme bez kytaristy, pac na akci v HD mu jeden typ skoro ulomil levej
ukazovak... TO Choudy - chtel jsem jet taky, jenze jsem misto toho resil ten provar s tou
trasou do Zichovic (a to nemluvim o tom, ze jsem cestou k autu trefil hlavou strom)

Odpověd: 20.04.2005 - 17:30:34
No, konečně Tě napadlo to nějak řešit! Ještě před čtrnácti dny jsem byl rozhodnutý
přesunout odkaz na web SLAX do sekce Archivních historických stránek, no zametli jste
na poslední chvíli... Berry
|x|
-------------------------------------------------------------------------------87)
Datum: 18.04.2005 - 20:03:25
Jméno: Choudy
Neni mozny, takze stranka Slax se dockala exhumace? Jinak bych chtěl poděkovat těm
lidem, kteří se zůčastnili našeho koncertu ve Zwieslu. Dokonce i takovou dááálku za námi
jeli... :-)
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------86)
Datum: 12.04.2005 - 15:37:54
Jméno: Choudy
oprava predchziho prispevku: http://www.jugend-cafe.de/
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------85)
Datum: 12.04.2005 - 13:42:10
Jméno: Repa
Další koncert Tentokrát za hranicemi České republiky... Zwiesel - Jugendcafe (Germany)
16.04.05 20:00 vstup 5euro SKAKALAK (ska D), ONE VISION (ska D), JAK 100HO VEN?
(rock CZ) (www.skakalak.de) (www.jak100hoven.net) (www.jugendcafe.de)

|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------84)
Datum: 11.04.2005 - 20:31:38
Jméno: Pavel
cau Franto, zapomel jsem ti napsat, ze fest v Podmoklech zacina od 19:00 a ne od 20:00
my budem hrat pravdepodobne prvni, tak aby tam vubec nekdo byl :)
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------83)
Datum: 06.04.2005 - 11:43:16
Jméno: repa
To millhouse:to byl jen takovej forecek, ne udajne je to kvalitni hc(vim ale pouze z
doslechu). Ke strankam,no uz to jde,ale este to neni uplne dle nasich predstav,tohle je
polopracovni verze,chceme to mit graficky ucelenejsi
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------82)
Datum: 05.04.2005 - 12:47:26
Jméno: Millhouse
ŘEPA : Víš co, do zákulisí nevidíme a ani mě to moc nezajímá. Já jsem se to, že hrajeme,
dozvěděl ve čtvrtek večer :-) Jinak máte docela dobrej web - asi bychom si (Slax) měli
taky najít webmastera :-))

Odpověd: 05.04.2005 - 18:18:49
A já si myslel, že už jednoho máte... Chtělo by ho to nějak motivovat (nevíš jak?), aby
dal věci do pořádku a aktualizoval (no, ehm...) častěji než jednou ročně... B.
|x|
-------------------------------------------------------------------------------81)
Datum: 05.04.2005 - 10:12:15
Jméno: Repa
To Milhouse: To je zajimavy,my s nima taky hrali a hadej co.....odrekli to! Jestli si Sasa
tu kapelu nevymyslel jen aby mohl odrikavat koncerty:))) minimalne zajimavej styl jak
zvysovat lacnost po kapele.....
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------80)

Datum: 05.04.2005 - 00:10:50
Jméno: Millhouse
Teď to po sobě čtu - s tim Y ve slově vypadly jsem to nějak nevychytal....
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------79)
Datum: 05.04.2005 - 00:06:32
Jméno: Millhouse
Jinak 2.4.05 Ti, Berry, nějak unikl koncert v Horažďovicích u Černýho orla Zahráli
Delusion, Sex Deviance a protože vypadly Snail a tušim, že ještě někdo, ale jméno si
bohužel nepamatuju, nabídl pořadatel možnost hraní nám - Slax. My jsme celou akci
otevírali, naše vystoupení si moc netroufam hodnotit (já osobně jsem z toho měl ale
docela dobrej pocit). Sex Deviance zahráli hodně slušně takovej melodickej punk se
zpěvačkou v čele. Delusion asi nemá cenu komentovat - kdo zná si představu udělá sám
:-) Když k tomu připočtu mírně přeplněný hostinec U černýho orla (což vzhledem k jeho
velikosti není až takovej problém:), nezbývá mi, než koncert hodnotit kladně.

Odpověd: 05.04.2005 - 18:17:05
O akcích v Horažďovicích mi sem tam info přijde, ale o Vás jsem se dozvěděl až v sobotu
od Stenleyho z MF. Vrznul jsem to alespoň do proběhnutých koncertů, aby byly nějaké
podklady pro výroční zprávu 2005... .-> Berry
|x|
-------------------------------------------------------------------------------78)
Datum: 02.04.2005 - 20:19:52
Jméno: Berry
Takže pagoda, předběžně potvrzeno osmi kapelami (zbývá již jen Černý světlo v nové
celokrajové sestavě - Míla přislíbil, že dá vědět...). Zástupci skupin, kteří to tu předběžně
potvrdili, jistě oznámí zbytku termín konání (sobota 3. září 2005) a pokud bude vše OK
(pište to sem), budeme jednat dál. O výši vstupného, spolupráci na propagaci a vůbec
celkové organizaci jako takové. Byl bych rozhodně pro se ještě na jaře sejít osobně a
probrat věci tvářemi v tváře. Jak naznačuje Mr. Klemenso, setkání lokální scény alespoň
jednou za rok bude určitě přínosem, zdrojem výměny zkušeností, důvodem k pokecu,
nemám pravdu? B.
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------77)
Datum: 31.03.2005 - 13:17:23
Jméno: Ragu Klemenso
Vazeni pratele,vas napad se spolecnym koncertem susickych kapel je samozrejme
super,myslim,ze by se ta prtava scena mohla aspon jednou za rok sejit a dodnes si
pamatuju na obdobnou akci na Santosu v 99. Army Of Lupinus radi zahraji a zazpivaji
(anglicky),pokud se uzasni (a stale uzasnejsi) hosi z J100V uvoli je zrytmizovat.

Mimochodem,susicka kapela Army Of Lupinus hleda bubenici a baskytaristku - nejlepe
dvojcata a zaroven lesbicky.Musi vypadat dobre na fotkach, umet zpivat dvojhlasy a
poslouchat Beach Boys, Dillinger Escape Plan, Queens of the Stone Age, Electric Wizard a
Eagles. Pokud mozno Susice a okoli.

Odpověd: 02.04.2005 - 20:12:02
V roce 1998 i 1999 se akce celkem, respektive velmi povedly a měl jsem z nich dobrej
pocit... O rok později to bylo víceméně fiasko pravděpodobně díky špatné komunikaci.
Tomu bych letos - po letech - velmi rád předešel...
Co se týká požadavku na Vaši novou rytmiku, je celkem specifický .-]. Nicméně, kdo
hledá, nevzdává se a nenechá se odradit, najde... Hodně štěstí!
Berry
|x|
-------------------------------------------------------------------------------76)
Datum: 31.03.2005 - 08:54:29
Jméno: repa
Ja za sebe urcite budu moct.....s tim plakatem nevim jak si ho predstavit, moc
zanru...leda to zastitit nejakou veci typickou pro Susici.Jo napadla me este jedna vec:
Gambrinus je vetsinou ochoten za umisteni plachty s jeho logem nad podium neco
prihodit. Zkusim napsat nekomu z LZVA,jak to vlastne funguje. K Army of Lupinus: jsme
samozrejme ochotny v nouzi vypomoct,nejspis to tak udelame i na majales,ze budeme
nejdriv hrat s Army a pak s Jak 100...

Odpověd: 02.04.2005 - 20:03:03
Á propos, Majáles. Vypadá to, že si tam letos zahraje kde kdo, ale nikdo nepíše s kým a
kdy. Nezapomeňte informovat ostatní o prvním místním open air festiválku roku 2005...
Díky. B.
|x|
-------------------------------------------------------------------------------75)
Datum: 31.03.2005 - 00:58:41
Jméno: Bee-as-ty
V kloubu se preci neslusne vtipy nedelaji.Jen oplzle forky:) Takze tretiho zari? To je
dobré. Vstupne klidne 70. A kapel,soude podle kecu,jako sracek.To je dobré.Snad ta chut
vsem vydrzi.Ten termin je dan dosti dopredu,tak by se omluvenky brat nemely:) A ze by
Jirka se svou novou ,,kapelou hral radeji u sebe v PDA ? Srat na to :)

Odpověd: 02.04.2005 - 19:59:56
Ty sprosťáku! Oplzlý fórky, vysoký vstupný a množství místních skvělých kapel nazývat
sračkama... .-) Omluvenky se samozřejmě neberou, speciálně pro Jsme listín.y. není
dostatečnou omluvou ani loňský rozpad... Ech. Bee-r-y
|x|
--------------------------------------------------------------------------------

74)
Datum: 30.03.2005 - 22:31:53
Jméno: Millhouse
Takže potvrzuju : sobota 03.09.05 - Santos ... je fakt, že tam je už několik let střecha
(na to jsem poněkud zapoměl :-), takže budeme doufat, že nebude pršet. U KN SOUNDu
máme zablokovaný termín a s Pepou Oudou je to víceméně též domluveno - termín
navrhl on, vychází to akorát na sušickou pouť, což by zase mohlo třeba přitáhnout
náhodné kolemjdoucí :-) Takže čekáme na připomínky, náměty, zájem kapel, které se
dosud neozvaly, ...
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------73)
Datum: 30.03.2005 - 12:20:36
Jméno: Berry
No, nějak to usnulo... Se vstupným to vidím podobně jako Millhouse. Co se týká plakátů,
má třeba někdo možnost výroby / tisku... Nápad? Vnitřní prostory bych vyřadil, akce
chce udělat venku... Podle posledních zpráv od Millhouse to předběžně vypadá na sobotu
03. 09. 2005, Santos. Takže si velmi předběžně rezervujte termíny... Ještě se neozvaly
dvě kapely: Army Of Lupinus... (netuším však, jak to s nimi je, odešli-li jim bubeník s
basákem) a Černý světlo (Míla se jistě poptá otce, zda se chtějí zúčastnit...). Tak čekáme
jakákoliv brzká stanoviska. To samé platí pro nové kapely, o kterých doposud nebyla řeč.
Tedy, jsou-li tu... B.
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------72)
Datum: 29.03.2005 - 23:29:17
Jméno: Millhouse
TO Birchwood : Že by Kloub ??? :-))
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------71)
Datum: 29.03.2005 - 23:02:06
Jméno: BirchWood
To Millhouse: Nabízí se odpověď: tam, kam pro neslušné vtipy.
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------70)
Datum: 29.03.2005 - 11:30:54
Jméno: Millhouse

TO Birchwood : babí léto je sice v nedohlednu, ale začalo babí jaro :-) Otázkou zůstává,
kam na ty baby chodit :-)
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------69)
Datum: 29.03.2005 - 10:55:19
Jméno: Millhouse
Koukam, že náměty na vstupné se nějak nehrnou :-) , osobně bych to viděl tak na 5060Kč... Předpokládám, že cca 100 lidí by přijít mohlo a z toho by se to snad zaplatit dalo
(v nejhoršim bude sponzor Sušice.NET :-)) Co se týká propagace, mohla by se zkusit
vyjednat nějaká sleva na tisk plakátů za reklamu na samotné akci (někam by se při
koncertu (a třeba i na plakáty) umístilo logo firmy, která by nám to udělala). Jinak jsem
v neděli zkusil ťuknout Jirku Hraběte (PDA), jestli by se s nim nechala domluvit záloha
pro případ bouře, vichřice a tornáda a moc se mu do toho nechce. Spíš by šel do toho, že
se to udělá rovnou u něj, což se zase moc nelíbí mě, protože koncert venku, je prostě
koncert venku :-))
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------68)
Datum: 28.03.2005 - 19:44:14
Jméno: BirchWood
Holistix je rovněž pro, byť je babí léto ještě v nedohlednu.
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------67)
Datum: 26.03.2005 - 14:33:31
Jméno: Millhouse
Výborně, krásně se nám to schází :-)) Včera jsem se o tom bavil s Berrym v TK na
FruFru (mimochodem, kdo tam nebyl, přišel o velice zajímavý koncert :-)). Prozatím je
stav takový, že zkusíme předběžne domluvit s Kaďusem ozvučení a s Pepou Oudou
Santos. Jakmile budu vědět něco víc, tak to se napíšu. Zárověň mě napadá třeba otázka,
kolik by mělo být vstupné ?? Takže náměty sem, nebo by se mohla třeba udělat anketa,
co ty na to Berry ??

Odpověd: 26.03.2005 - 17:45:26
Jo, jo, ještě se sice neozvala třetina kapel, ale co do předběžného zájmu skupin, je to na
dobrý cestě. Millhausova slova potvrzuju a veškerý aktuální info budeme psát sem. Co se
týká vstupného, dobrá otázka. Osobně bych to viděl na nutné minimum, jehož výši =
výši nákladů (zvukař, propagace, ...) zatím neznáme. Náměty a návrhy sem, nebát se...
Anketa by v tomto případě asi byla zbytečná, prostoru na tomto místě je dost a kapely
by měly projevit aktivitu a samostatnost i touto cestou. Berry
PS: FruFru opět killing, report přibude s další aktualizací po víkendu.
|x|

-------------------------------------------------------------------------------66)
Datum: 25.03.2005 - 21:03:51
Jméno: Petr - MF
Za Mortifilii se pripojuji - je to dobry napad. Konec prazdnin/zacatek skolniho roku je
(myslim) vyborny termin. Kdyz se tomu venuje alespon lehce nadprumerna reklama ....
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------65)
Datum: 24.03.2005 - 10:59:12
Jméno: Choudy
huraaa uz fungujou nase stranky, teda zatim jenom jako betaverze ale uz je tam aspon
prvni novinka! www.jak100hoven.net
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------64)
Datum: 23.03.2005 - 13:57:56
Jméno: Millhouse
Ha... tak jsme psal příspěvek a nevšimnul si, že Pavel psal zároveň se mnou :-) PDA mě
taky napadlo, ale spíš bych to viděl raději někde venku. Je to celkem risk kvůli počasí, ale
řekl bych, že to bude mít daleko lepší atmosféru, než hrát někde vevnitř. PDA se
samozřejmě může domluvit jako záloha pro případ bouře, vichřice či tornáda...
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------63)
Datum: 23.03.2005 - 13:53:06
Jméno: Millhouse
Za Slax taky 1/5, ale jak je znam, tak pokud někdo nebude někde mimo Sušici, nebo
nějak nemocnej, tak budou souhlasit všichni. Devět kapel se mi zdá jako rozumný
maximum. Odpálit to někdy ve 1400, dát tak 60-70 minut na kapelu = cca 0000-0100
konec. Muselo by to být ovšem perfektně zorganizovaný (viz to faux pas na Rocku na
Santosu). Sqěle to má třeba udělaný Sokol v Plasech - CzechRockBlock, kde ten program
fakt sedí +- 5minut. Další otázka je , kde to udělat - Santos mi příde už trochu ohranej možná by to chtělo něco novýho, jenže dělat to mimo Sušici imho znamená, že tam
přijede o polovinu míň lidí (aspoň bych si to troufnul tipnout). Každopádně by se něco
zorganizovat mohlo, ale rovnou říkám, že sám to dělat nebudu. Takže čekám na
spolupachatele a na vyjádření kapel...
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------62)

Datum: 23.03.2005 - 13:42:16
Jméno: Pavel
s Tenkym Ledem a C.N.S. muzes pocitat.a kde by to bylo? vzhledem ke kapacitě připadá
v uvahu asi pda
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------61)
Datum: 22.03.2005 - 22:43:48
Jméno: Choudy
Jo, nebyl by to spatnej napad. Uz jenom kvuli tomu, ze bych si rad nekde poslechnul
Holistix znovu a cely. Na ty oslave sem prisel na posledni pisen (bohuzel, protoze to
znelo fakt dobre).
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------60)
Datum: 22.03.2005 - 22:33:04
Jméno: Choudy
ale furt to neni nadpolovicni vetsina :-) a co na to treba Millhouse?
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------59)
Datum: 22.03.2005 - 17:47:45
Jméno: Beery
ASISTAR_T >>> 3/3
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------58)
Datum: 22.03.2005 - 16:09:16
Jméno: repa
pis si 2/5
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------57)
Datum: 22.03.2005 - 15:15:56
Jméno: Choudy

jedna petina stohoven by se spolecnym koncertem souhlasila. Zalezi jak se vyjadri zbyle
4/5 :-)
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------56)
Datum: 22.03.2005 - 10:36:34
Jméno: Millhouse
Koukam, ze terminy spusteni a dokonceni stranek kapel se taky moc nedodrzujou.. (ze to
rikam zdrovna ja, ze :-)) U Slax vse pri starem - z moji strany trochu nestihacka (a to
nejenom kapela, ale tak celkove), jinak nedokoncene stranky, absence koncertu... Ted
me napada, ze by zase bylo dobry udelat nejaky vetsi spolecny koncert mistnich kapel
(neco jako se delalo kdysi na zacatku prazdnin - Berry jiste pamatuje). Kazdopadne bych
to ale videl nekdy na konec leta, imho delat to mesic po majalesu asi nema cenu.... Co
na to kapely ??

Odpověd: 22.03.2005 - 17:38:42
No právě, zrovna Ty - víš o čem mluvíš... .-)>
Slax jsou docela zazdění po všech směrech, což je určitě škoda!
O Tebou zmíněném větším společném koncertu - festivalu sušických kapel občas také
přemýšlím.
Mohl by být ke konci prázdnin (po Majálesu to fakt není úplně ono a navíc ten termín na
začátku prázdnin bývá obsazený) a zúčastnit se ho všech 9 zdejších momentálně +fungujících kapel, tedy jmenovitě alfabeticky:
ARMY OF LUPINUS...
ASISTAR_T
C.N.S.
ČERNÝ SVĚTLO
HOLISTIX
JAK 100HO VEN?
MORTIFILIA
SLAX
TENKEJ LED
Kdo by to ale uspořádal, že? Ideální by bylo, aby se organizace a zajišťování věcí okolo,
atd. účastnily spravedlivou měrou všechny kapely, příp. lidi bezprostředně okolo nich...
Otázkou však je, zda by byly ochotné pro své vystoupení udělat něco více, než - v
uvozovkách - jen zahrát!
Kapely, zkuste se k tomu jakkoliv vyjádřit, přijít s návrhem, buďte aktivní!
Berte to jako příležitost, výzvu.
Nebo vyhledejte a oslovte potenciální pořadatele s touto myšlenkou...
Noooó, Millhousi, jsem zvědavej, kolik kapel se k Tvé i mojí myšlence nakonec vážně
připojí... Koneckonců, jde o společnou propagaci, že?!
Berry
|x|
-------------------------------------------------------------------------------55)
Datum: 21.03.2005 - 14:35:32
Jméno: repa

Ahoj,dekuju za zajem.Jak 100ho ven? momentalne pilne skladaji a trenuji do zblbnuti pet
skladeb na soutez amaterskych kapel v Kulturaku v Tocniku u Klatov(+ - 3km). My
osobne vystupujeme 1.4. Zacatek je ve 20.00 vstupne pouhych pade za pet kapel,coz je
dosti mile a cenou jest nahravani cd v hodnote 10 000Kc. Radi bychom tam videli
kohokoli,ponevadz znami na nas celkem kaslou. Spolu s nami vystoupi Stripe, Bonavia,
Veget a jmeno pate kapely jsem bohuzel zapomnel.Ted v sobotu jsem byl na prvnim
semifinale a bylo dost zajimavy sledovat porotu. Cekal jsem, ze postoupi ostrileni
bigbitaci a oni prd. Dali to mlade kapele Situace,ktera ackoliv nemela moc nazkouseno a
zvuk byl docela mizernej, to vyhrala,protoze celkem oplyvala talentem a hlavne
vedela,ze pisen potrebuje vic nez sloku a refren a taky se jako jedina aspon trochu po
podiu pohybovala. Jsem sam za sebe zvedav, jestli se nam povede aspon postoupit do
finale,ale po sobote si myslim, ze nase sance vzrostly. Dale se pripravuji nase stranky na
adrese www.jak100hoven.net ,pak bychom mohli treba promenit odkazy:) Jo a v
neposledni rade jedeme 16.4. do Zwieselu zahrat si s velmi slusnym ska bandem a
nasimi nemeckymi prateli Skakalak (www.skakalak.de). K dalsi susicke kapele Army of
Lupinus... Kluci se nachazeji v te fazi,ze jsou bez bubenika a basaka,pac ja s Otou uz
nemame cas,abychom tristili nas zajem mezi dve kapely a tak jsme se rozhodli naprosto
logicky pro nas domov, jimz jsou Jak 100ho ven? Tak to by bylo asi vse.

Odpověd: 22.03.2005 - 17:23:56
To je super, celkem slušnej rozjezd! Odkazy samozřejmě směníme, to je hotový.
A co na to další kapely, o kterých není vůbec slyšet, respektive nedostává se od nich
aktuálních zpráv!? Berry
|x|
-------------------------------------------------------------------------------54)
Datum: 15.03.2005 - 11:55:21
Jméno: BirchWood
Ke článKu: Myslim si, že to je značnou měrou otázka dramaturgie, vyznění našeho
koncertu, tedy jak jsme konkrétně hráli skladby za sebou, to chce ještě čas, je nutné
definovat konkrétní pocit, a správně s nim naložit, tedy pustit to v tu pravou chvíli tim
správnym kanálem. Potom je to nezbytně i nedostatek materiálu. Soudim, že lidi jsou
nastavený na delší čas, potom jsou jejich reakce zase úplně jiný - po padesáti minutách
už získáváš i jako posluchač odstup a komunikace kapely s lidma je pružnější.

Odpověd: 22.03.2005 - 17:44:35
Určitě souhlasím, momentálních i stálých faktorů ovlivňujících celkové vyznění a
posluchačův nestálý a proměnný dojem z koncertu je věru nespočet. F.
|x|
-------------------------------------------------------------------------------53)
Datum: 14.03.2005 - 11:41:47
Jméno: repa
mozna,ze to bylo tim ,ze u me nebyly vubec slyset vokaly a druha kytara,tim padem mi
zneli ponekud plose. Jinak fajn akce.

Odpověd: 14.03.2005 - 17:12:53
Hoj Řepo, tuším, že jsi nečetl ranné díly Srpulsu, kde jsem bratrovu kapelu Stinky Hole
ale vůbec nešetřil... Kdyby do hry dávala kompletní rytmika více než trochu duše, celek
by zněl mnohem líp, v tom se asi taky shodneme. Climatizado byli out, ale v dobrém
slova smyslu. O zákulisí jejich ujeté produkce lze polemizovat, ale výsledek byl opravdu
dobrej! Na BP jsem byl před nebo vedle pódia, takže jsme je patrně slyšeli rozdílně. A co
Jak 100ho ven? Chystáte nějaký koncerty, atd. A co ostatní sušický kapely... Žijete?
Informace... Zatim čus. František
|x|
-------------------------------------------------------------------------------52)
Datum: 14.03.2005 - 11:40:25
Jméno: Repa
Ahoj Frantisku, ted jsem si cetl tvuj komentar k narozeninove party v Kloubu a chtel bych
se tak trosku omluvit,protoze jsem te podezrival z pozitivni diskriminace vlastniho
bratra,ale tvuj nazor se naprosto shoduje s mym (prvni pisen byla opravdu bomba).Jen
snad Vlkous by mohl mene slapovat. Climatizado byli na muj vkus az moc ujety,ale zase
na druhou stranu druha pisen byla famozni. Zbytek setu uz mi tak dobrej neprisel,ale
uznavam,ze se to muze nekomu libit,pac je to velice originalni hudba... lze-li slovem
perverzni nahradit originalni. Bez peri jsem videl uz asi popaty a vzdycky je to fajn,ale
tentokrat jsem se u nich az tolik nebavil.....
|o|x|
-------------------------------------------------------------------------------51)
Datum: 26.02.2005 - 18:13:27
Jméno: Namswick
Děkujeme za váš názor na naše vystoupení v Podmoklech. Každého názoru si ceníme a
přemýšlíme o něm. Mrzí nás, když o nás někdo říká, že jsme zábavová kapela. Bohužel
musíme uznat, že většina našich písniček se k tomuto označení hodí. Poslední dobou se
ale snažíme dělat propracovanější písničky spíš koncertového typu, takže si nás určitě
přijďte ještě někdy poslechnout. Doufáme, že už pak vaše hodnocení nebude ve smyslu,
že jsme zábavová kapela. Bohužel ale víme, že lidi na takových víkendových akcích jako
byla v Podmoklech chtějí slyšet především obyčejný vesnický bigbít, na který se nechá
dobře tancovat, ale tohle opravdu není naším hudebním cílem.

Odpověd: 01.03.2005 - 19:05:54
Nemáte za co. Uvidíme, resp. uslyšíme kam se posunete a vyjde-li nám to, o nějakém
budoucím koncertu opět poreferujeme. Je fajn, že míříte výš než na prkna obyčejných
vesnických tancovaček. Hodně štěstí. B.
|x|
--------------------------------------------------------------------------------

