SUŠICKÝ ROCKOVÝ PULS
volný návštěvní sešit | poznámkový blok
Příspěvky 351-390
-------------------------------------------------------------------------------390)
Datum: 13.03.2006 - 20:52:12 | o | x |
Jméno: Berry
Právě jsem přemítal nad recenzí SLAX "...tak trochu hustý country..."... V souvislosti s na
demo zařazeným coverem "TV Superstar" původem od nikoho menšího než
BRAINWORKER a zkontrolováním výsledků ankety o Sušickou rockovou kapelu všech dob
mě napadlo, že by možná vůbec nebylo od věci zrealizovat CD (příp. CD-R) s titulem
třeba BOUDA HEROES: A Tribute To BRAINWORKER .-)
To celé za účasti sušických kapel, které by byly pro, schopné a ochotné jakoukoliv
skladbu Brainworker nacvičit a nahrát ve studiovém zvuku. Slax již mají hotovo. .-)
Co vůbec kdo říká na tuto ideu, jejíž případná realizace by byla pochopitelně
dlouhodobějšího charakteru - songy by se nahrávaly příležitostně s nástupem té které
kapely do studia... Každá skupina by vybraný song nahrála pochopitelně ve svém stylu a
skladbu tak náležitě předělala (od toho cover...), nikoli jen přehrála. Taková "Modře
natřená" v deathmetalovém pojetí Mortifilie či "Brainworker" v houslovém tornádu
Orchestry...
No, možná je to jen takový momentální nápad, co zítra odvane - jako bylo třeba
nahrávat Srpouť a udělat z ní live kompilaci - každopádně zaujal-li někoho, můžeme jej
zkusit vykreslovat v konkrétnějších konturách... .-)
Berry

-------------------------------------------------------------------------------389)
Datum: 13.03.2006 - 14:20:45 | o | x |
Jméno: Tomáš
to Repa: Díky za další neovlivněný ( doufám:-)) názor. Jen malá poznámka- kdybysme
měli hrát vše, co jsme složili, tak nehrajem hodku a ctvrt, ale 2,5 hodiny.

-------------------------------------------------------------------------------388)
Datum: 12.03.2006 - 21:50:48 | x |
Jméno: Miloš Kružej
Přihlásit se mohou jen kapely ze Sušice a z okolí? Jsme kapela z Plzně a v Sušici bychom
si taky rádi zahrály. Za kapelu Hellirion Miloš.
tel.: 731 601 073
Odpověd: 14.03.2006 - 21:38:10
Ano, pravidla jsou taková. Zkuste jiné sušické festivaly, viz. sekce Odkazy.
Berry

-------------------------------------------------------------------------------387)
Datum: 11.03.2006 - 03:34:32 | o | x |
Jméno: Millhouse
Voksid : Presvedcovat muzes treba v pauzach mezi songama :-) Visco, nebyl jsme tam,
takze tezko soudit... S fyzickym nasilim nesouhlasim tak uplne, (mozna jsme se v
predchozim pruuspevku vyjadrul trochu blbe), me treba vetsinou pomohl naznak
nakopnuti a dotycny si dal pokoj... Pravdou je, ze vetsinou byl jeste pri smyslech. Co se
ceny nastroje tyka zajiste budes souhlasit, ze se muze jednat o par tisic, ale taky o par
desitek... Nam se treba potvrdilo, ze ty nejlevnejsi opravdu opravdu nemaji cenu a podle
toho se snazime vybavovat a podle toho se taky snazime zamezit kontaktu nastroje s
cimkoli, co by ho molho nejak poskodit (tedy i fans). Na zaver nechapu jak souvisi cena
nastroje s tim, jestli se zamotas do kabelu, ale to taky muze byt dobou, kdy to pisu
tenhle prispevek :-)

-------------------------------------------------------------------------------386)
Datum: 10.03.2006 - 19:36:36 | o | x |
Jméno: Voksid
To Millhouse: Právě proto, že vím, jak je těžké soustředit se na hraní, nedovedu si
představit, jak dotyčného přesvědčoval, aby se jeho kytary nedotýkal. Celou dobu jsem
stál dva metry od kapely (jak jinak u Vorla, že?) a jediné, co jsem zaznamenal bylo to, že
se opilec ometal okolo. Avšak tomu, že souhlasíš s fyzickým násilím, se vůbec nedivím.
Vy jste přece ti drsní hoši...Cenu nástroje si jistě nepředstavuji tak vysokou jako ty.
Nikdy jsem totiž neřešil problém, jak to udělat, abych se nezamotal do kabelu. To řeší
pouze kapely světového formátu, že?

-------------------------------------------------------------------------------385)
Datum: 10.03.2006 - 19:19:52 | o | x |
Jméno: Voksid
To Hedřich Sex Deviants: I opilci mají lidská práva a říkej si co chceš jakékoli argumenty
neospravedlní násilí konané na komkoli...

-------------------------------------------------------------------------------384)
Datum: 10.03.2006 - 12:58:46 | o | x |
Jméno: Hedřich sex deviants
myslím si, že člověk, který psal tuto recenzi neví jak to vše bylo a vysloveně uráží naší
kapelu, kvůli opilci, který vůbec nevěděl kde je a co dělá, takže až ti někdo bude
ohrožovat tvůj majetek opakovaně zůstaň stát a přihlížej a směj se tomu jestli si nevážíš
svých věcí na které ti nepřispěli tvoje rodiče a musel si si na ně vydělat sám

-------------------------------------------------------------------------------383)
Datum: 10.03.2006 - 12:41:17 | o | x |
Jméno: Berry
To Mate/Orcherstra:
Gratuluji k včerejšímu vítězství v semifinále Múzy 2005!
To Pavel:
To nevíme nikdo, ale není nutné se tomu poddávat. Naopak! .-)

-------------------------------------------------------------------------------382)
Datum: 10.03.2006 - 07:34:01 | o | x |
Jméno: Millhouse
Voksid : K tvé poznámce k (dle tebe) neadekvátnímu zásahu kytaristy Sex Deviants bych
se tě chtěl zeptat, jestli máš vůbec ponětí, kolik může nástroj a další věci okolo stát. Dále
třeba, jestli jsi někdy stál na pódiu a víš, co je to soustředit se na skladbu, kterou
hraješ....navíc když se ti do toho někdo snaží sahat na nástroj... Nevím, ale po přečtení
recenze a reakce na ni nabývám pocitu, že bych reagoval asi stejně... Ikdyž - aby k
podobným excesům nedocházelo by imho měl mít na starosti pořadatel...

-------------------------------------------------------------------------------381)
Datum: 10.03.2006 - 07:23:39 | o | x |
Jméno: repa
Ještě dodatek pro C.N.S.- přišlo mi,že ty nejlepší a nejrychlejší písně jste odehráli na
začátku a pak už to se snižováním tempa padalo celé.

-------------------------------------------------------------------------------380)
Datum: 10.03.2006 - 07:08:27 | o | x |
Jméno: Repa
K recenzi na zimni festival: Návštěvnost byla fakt nebývalá, ale myslím si, že tomu víc
než napomohlo dobrovolné vstupné, nicméně chválím zajímavý a neotřelý nápad. V jedné
věci ale musím souhlasit s Lubošem-C.N.S. hráli opravdu déle než je zdrávo a taky bych
spíše uvítal uváženější výběr z kompozic. My taky nehrajeme všechno, co jsme kdy
složili. Opravdu, kdybyste hráli tak 45 min. bylo by se mi to líbilo o dost více. Chválím
změnu bubeníka (odpusť mi, Kacíři) aspoň se drží v rytmu:) Repa

-------------------------------------------------------------------------------379)
Datum: 09.03.2006 - 20:38:07 | o | x |
Jméno: Tomáš
to Berry: Počet lidí, kteří Zimní festival navštívili, mě také velmi příjemně překvapil a
potěšil. Opravdu jsme nečekali, že se v Sušici dá počítat s tak početným publikem, ale je
to příjemné zjištění.
to Bee-as-ty: Netvrdím, že naše vystoupení na našem festivalu bylo ideální- spíš k tomu
mělo daleko, ale na druhou stranu to "týrané publikum" se docela bavilo(samozřejmě
kromě tebe) a ohlasy byly vesměs kladné. Navíc pochybuji o tvé schopnosti naslouchat,
protože naše dřívější vystoupení byla nepoměrně slabší než tohle (když nepočítám
poslední Volšovku- leden 2006 - už v nové sestavě, ale tam jsi nebyl). Ohledně času- tu
hoďku a čtvrt považuji za naprosto adekvátní a pokud bych ten playlist dělal znovu, tak
bych to udělal naprosto stejně. Mám pocit, že když kapela 45 minut zvučí a pak 30 minut
hraje, tak to o něčem svědčí,... Jinak díky za kritiku, ale být tebou, tak bych se zamyslel
nad tím, jak má konstruktivní recenze vypadat- jestli si dobře vzpomínám, tak jsem
zatím od tebe nečetl jedinou recenzi, která by vyznívala alespoň částečně kladně. Podle
mého názoru by dobrá recenze měla poukázat na chyby, ale ne absolutně všechno
znegovat a shodit. Pokud bys měl ještě nějaké konkrétní výtky na naši adresu- ale
konstruktivní!, tak jsem ti k dispozici na icq nebo mailu.

-------------------------------------------------------------------------------378)
Datum: 09.03.2006 - 16:10:47 | o | x |
Jméno: Pavel
pro Berryho: Pro mě je půl roku dopředu brzy, když nevim co bude s kapelou za měsíc,
natož za půl roku! Za půl roku se může stát cokoli, ale tento termín máme volný, snad se
nestane nic nečekaného - viz loni jsme museli účast Tenkýho ledu odříct kvůli nemoci
zpěváka.
Ale (poloprofesionální) kapely které mají zadané konzerty skoro 3/4 roku dopředu to asi
berou trochu jinak.
Tak se nezlob, ale prostě mi to přišlo brzy - žadný konzet jsme ještě neřešili půl roku
dopředu.
k rezenzi z pátku:
pro Bee as ty: Nevím jak můžeš psát o týrání publika, když většina přítomných se bavila?
Proč tedy všichni neodešli nahoru když to podle tebe bylo tak tragické??

-------------------------------------------------------------------------------377)
Datum: 09.03.2006 - 15:19:27 | o | x |
Jméno: Berry
A kdo pojede v pátek kolem Blatný, ať se zaskočí usrat na Mortifilii a Debustrol!!!
To Mate: Já vím, že ne!

S Mortifilií mě to taky mrzí, ale je pro ně důležitější hrát venku (v Plzni) než doma, byť
měli minulý rok takovej ohlas. Ani jsem je nelámal, prostě to tak cítí.
Navíc jsem ten plzeňský koncert opravdu potvrdil dříve, než jsem si stačil uvědomit, že
se to kryje... Prostě jsem to datum ještě neměl v koncertním kalendáři...
To Pavel: ...a pak si tady přečtu, že to je "vážně brzy". To mě asi trochu rozladilo...
To Voksid: Jsi na řadě, omluva je zřejmě na místě. Jak se s tím popereš, heroji?

-------------------------------------------------------------------------------376)
Datum: 09.03.2006 - 14:09:57 | o | x |
Jméno: Petr
(pokračování)
Takto napsaná ?recenze? neškodí pouze mně, ale kapele Sex Deviants jako celku.
Za přiměřené řešení vzniklé situace považuji co nejrychlejší zveřejnění omluvy na
viditelném místě na stránkách, kde vyšla zmiňovaná recenze.
Petr Šilhánek, kytarista Sex Deviants

-------------------------------------------------------------------------------375)
Datum: 09.03.2006 - 14:04:43 | o | x |
Jméno: Petr
SEX DEVIANTS > DELUSION
Jaromíre "Vokside" Kysličníku,
máš stejně jako každý jiný člověk nezadatelné právo vyjadřovat se k vystoupení Sex
Deviants, hodnotit ho po hudební i jiné stránce. Ale pokud svůj názor hodláš publikovat
na internetu či kdekoliv jinde, měl bys dodržet určitou míru objektivity a informovat v
první řadě o skutečnosti a nepreferovat svůj osobní dojem. Narážím na tvůj popis mého
incidentu s oním "nebohým pivníkem na pokraji deliria tremens", který se podle tebe jen
"dotkl" mé kytary, načež jsem ho povalil na zem a nazval nevybíravými jmény. Pravda je
taková, že tento člověk se v průběhu koncertu několikrát pokusil zmocnit mojí kytaru
uprostřed písně, přičemž jsem se mu vždy snažil vysvětlit, že to není možné. Poslední
kapkou bylo, když popadl mou kytaru za hlavu (tam co je ladění) a snažil se mě
vytáhnout z prostoru, kde jsme hráli, na parket. Udělal jsem tedy to, cos popsal ve svém
článku. Tomu člověku jsem fyzicky neublížil a v tu chvíli jsem neviděl jiné řešení, jak mu
zamezit v narušování vystoupení a jak náš koncert dohrát bez dalších incidentů. Neměl
jsem z toho radost tehdy a nemám ji ani teď a celou situaci jsem bezprostředně po
koncertu řešil s jedním z pořadatelů. Tolik na vysvětlenou. Dále. Odmítám jakékoliv
narážky z tvé strany na svůj fyzický vzhled, neřku-li duševní rozhled viz.pasáž: "...ke
kytaristovi majícímu vzhled (a asi i mozek) vyhazovače..." Tyto urážky, navíc nevyřčené
v soukromí, ale zveřejněné na internetu, se mě osobně dotýkají. Věřím, že šlo pouze o
nedorozumění a špatné vyhodnocení situace v důsledku nedostatku informací.
(pokračování výše)

-------------------------------------------------------------------------------374)

Datum: 09.03.2006 - 12:13:01 | o | x |
Jméno: mate
To Berry: Nemyslel jsem to vůbec zle. Moc dobře vím, že domlouvání koncertů půl roku
dopředu je naprosto normální. Ohledně těch MF mě to mrzí, ale např. my máme taky
nabídku na datum SRpouti, ale nějak se do toho nehrneme právě kvůli tomu, že si
myslím, že na pouti bychom měli být všichni...

-------------------------------------------------------------------------------373)
Datum: 09.03.2006 - 12:08:37 | o | x |
Jméno: mate
A kdyby jste měli cestu v pátek kolem Strakonic, tak se přijďte podívat na Orchestru a
další do Křemelky.

-------------------------------------------------------------------------------372)
Datum: 09.03.2006 - 10:37:40 | o | x |
Jméno: repa
Kdybyste nahodou meli v sobotu cestu okolo Vimperka prijdte se podivat na koncert Slax
a Jak 100ho ven?, jméno headlinera mi bohuzel vypadlo,lec ma to byt nejaka
undergroundova legenda z Praglu

-------------------------------------------------------------------------------371)
Datum: 09.03.2006 - 08:09:00 | o | x |
Jméno: DiscoTammi
HEY!! GENTLEMAN S BAND na tu pouť.
Přihlašuju! Clao! DT

-------------------------------------------------------------------------------370)
Datum: 09.03.2006 - 00:20:20 | o | x |
Jméno: Petr
Jaromíre "Vokside" Kysličníku,

-------------------------------------------------------------------------------369)

Datum: 08.03.2006 - 21:39:01 | o | x |
Jméno: Berry
To: Včera přihlášené kapely
Vo co tady de, vocotadyde?!
OK, možná trochu unáhlené, ale proč by mělo být necelých půl roku "vážně brzy"?
Již téměř před měsícem byly domluveny dva koncerty Mortifilie právě na začátek září
2006 a organizátorovi těch akcí samozřejmě vůbec nepřišlo "brzy" domlouvat se v únoru
na září... A navíc nás předběhl - 02/09/2006 vystupuje Mortifilia v Plzni a Srpouť 2006
tak pravděpodobně bude bez skutečného headlinera... No a vzhledem k tomu, že se
kromě MF konečně začali starat o své koncerty i některé další sušické kapely, přišlo mi
vhodné to tady taktně zmínit, připomenout, naťuknout... To je celý, nic víc v tom
nehledejte... Berry

-------------------------------------------------------------------------------368)
Datum: 07.03.2006 - 22:45:08 | o | x |
Jméno: Ragu
Nuze, prihlasuju na Pout Army Of Lupinus... A taky posilam podekovani organizatorum
Zimniho festivalu za to, ze jsme si tam mohli zahudlat. Ragu

-------------------------------------------------------------------------------367)
Datum: 07.03.2006 - 17:21:19 | o | x |
Jméno: Pavel
Zdar, pul roku dopredu je vazne brzy. Prihlasuju C.N.S. a Tenkej led

-------------------------------------------------------------------------------366)
Datum: 07.03.2006 - 15:20:57 | o | x |
Jméno: mate
Přihlašuji na SRP Orchestru. Díky

-------------------------------------------------------------------------------365)
Datum: 07.03.2006 - 15:19:27 | o | x |
Jméno: mate
To Berry: Nemyslím, že by nebyl zájem místních kapel o další ročník SRpouti. Jen je
možná moc brzo na to, aby se někdo už teď přihlašoval. Věřím totiž, že s tím termínem
skoro všichni počítají.

-------------------------------------------------------------------------------364)
Datum: 06.03.2006 - 11:03:06 | x |
Jméno: Monique
Zdravím,chtěla bych přihlásit kapelu Euthanasie na Sušickou rockovou pouť,je to
možné?A co pro to mám případně udělat?
Odpověd: 07.03.2006 - 10:20:00
Podle slov hlavního pořadatele se jedná o festival pouze sušických skupin a Euthanasie
je, tuším, z Ostravy? Takže jediná možnost je přestěhovat se do Sušice. .-)
Ovšem letos zatím není zájem ze strany místních kapel, takže festival možná vůbec
neproběhne... .-( B.

-------------------------------------------------------------------------------363)
Datum: 03.03.2006 - 19:39:18 | o | x |
Jméno: Voksid
Zrušme komunisty?!
"Why don´t you ask the kids at Tiananmen Square, was fashion the reason why they
were there!"
SOAD, Hypnotize
Zamyslete se....

-------------------------------------------------------------------------------362)
Datum: 02.03.2006 - 09:35:17 | x |
Jméno: Pavel
Nazdar, zveme Vás všechny na Zimní festival který se koná v pátek 3.3.: 1.scéna
Tradiční Kloub - Army of lupinus, C.N.S., Tenkej led, Jak100hoven. 2. scéna:
Sokolovna,bar - Situace, Trambus, No gift. Začátek 19:30, VSTUP GRATIS
Odpověd: 02.03.2006 - 11:11:46
Ty kapely jsou vypsaný v pořadí, jak budou hrát? Začne se skutečně v 19:30 hod.? O co
mi jde? Určitý skupinky bych rád viděl a chtěl bych vědět, který to nakonec budou,
protože od 22 hodin bude moje milenka v tom Óčku...
A propós, co se týká původně chystaného reportu z festu, musel bych ho dát s někým
napůl. Hlásí se snad někdo? Stačí jeden! Eh!
Berry

-------------------------------------------------------------------------------361)
Datum: 01.03.2006 - 15:34:22 | o | x |

Jméno: Millhouse
TO Lupen : 603829955

-------------------------------------------------------------------------------360)
Datum: 01.03.2006 - 13:19:33 | o | x |
Jméno: Lupen
Tak mi hod cislo na Kaduse...zavolam mu a zeptam se. Dik

-------------------------------------------------------------------------------359)
Datum: 28.02.2006 - 21:31:16 | o | x |
Jméno: Millhouse
TO Lupen : Kaďus, Hoitchi, Kocourek, Luboš Frančík, ... , www.seznam.cz - sekce
ozvučovací agentury :-) Stačí si vybrat :-)

-------------------------------------------------------------------------------358)
Datum: 22.02.2006 - 12:03:23 | o | x |
Jméno: Lupen
Tento dotaz je směřován především¨na Jirku V....někdy v květnu, nebo kdy, máme hrát
na Kašperku se Skakalakem, 100 zvířatama a ještě někým...oslovil mě pořadatel akce,
zda-li nevím o nějakém zvukaři, který by byl schopen tuto akci ozvučit. Milhausi, poraď...

-------------------------------------------------------------------------------357)
Datum: 21.02.2006 - 18:58:23 | o | x |
Jméno: Ragů Klemensó
Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno, dobrý den. 3.3. vystoupí na Zimním festivalu v
Sušici Army Of Lupinus Vs. Weapons Of Tomorrow. Na plakáty už se nedostaneme, takže
to dávám vědět alespoň takhle.

-------------------------------------------------------------------------------356)
Datum: 21.02.2006 - 07:09:57 | o | x |
Jméno: Lupen

Těší nás Váš zájem, leč bohužel - více než osm kapel do vymezeného času prostě
nenacpeme. Leda, že byste chtěli začít hrát ve čtyři ráno, ale pak musíte sklidit sklo a
zamlnout sál.

-------------------------------------------------------------------------------355)
Datum: 20.02.2006 - 11:50:41 | o | x |
Jméno: Duo Juyos Complet
Duo Juyos Complet je kapelka z Ostravy, která hraje veselý big beat. Měli bychom zájem
zahrát si na Vašem festivalu.

-------------------------------------------------------------------------------354)
Datum: 16.02.2006 - 21:48:25 | o | x |
Jméno: Millhouse
TO Lupen : Jirka za Slax to obratem přenechává managerce souboru (ale aspoň jí
mailnu, aby ti to poslala) :-)

-------------------------------------------------------------------------------353)
Datum: 16.02.2006 - 17:00:37 | o | x |
Jméno: Lupen
Vazeni akteri Ruinfestu...chci vas pozadat o soupis pisni, autoru hudby a textaru...kvuli
tem kokotum z OSY. Mohli byste to prosim zaslat na muj mail. Berry za Mortifilii a
Asistart, Jirka za Slax a Vlkous za Orchestru. Diky vsem. Berry pokud bys nekoho videl,
muzes predat dal? Diky Jinak fotky z Ruinfestu urcite dodame.

-------------------------------------------------------------------------------352)
Datum: 15.02.2006 - 22:15:55 | o | x |
Jméno: Berny
to Berry: Máš pravdu, nevim kolik máš místa na FTPku, ale 5 nebo 6 fotek z každýho
koncertu vystihujících atmosféru by rozhodně neškodilo...

-------------------------------------------------------------------------------351)
Datum: 15.02.2006 - 17:40:08 | x |
Jméno: Berny

Přesně tak, myslim že fotografů je tu dost a dost...
Odpověd: 15.02.2006 - 20:23:19
Berny, fotografů je možná dost a dost, ale nejsou dostatečně akční na to, aby fotky včas
nebo dokonce sami od sebe zaslali...
Myslím, že stávající model fotek k reportům stačí, žádnou speciální galerii ke každýmu
koncíku zatím nechystám. Jednak by to bylo náročný na místo a druhak koncertní galerie
se stopadesáti fotkama jednoho a toho samýho mě - jako návštěvníka takto vyladěných
stránek - docela zmáhají.
Ale jinak díky za připomínku, možná až bude podobných více... Berry

--------------------------------------------------------------------------------

