Pozvánka FC Santos: MULTICOLOR MUSICCA 2008
sobota 21. června 2008, 14:00 hod., Sušice, ostrov Santos
Multicolor Musicca je momentálně nejtvrdší sušický festival, který jde napříč žánry a přitom všem
reaguje na současné kapely; nebo starší skupiny, které jsou aktuální, aniž by jakkoliv těžily jen ze své
minulosti. Venkovní akce proběhne v sobotu 21. června 2008 od 14 hodin na ostrově Santos, a pokud
některého z účinkujících
náhodou neznáte, přinášíme
jejich kratičké profily.
Festival otevřou domácí
ASISTAR_T, kapela, kterou
kdysi vymyslel jejich bývalý
manažer jen jako čistě
marketingový tah
undergroundem a trochu se
mu to za ty roky vymklo z
rukou. Smíšená skupina
odmítla za poslední dva roky
více koncertů, než jich stačila
odehrát, ale živě stále funguje
(viz. pořád aktuální
"Dvojzemno Tour 2007/2008")
a nabídne materiál z obou
svých vinylových EP.
MITOTE je relativně nová
kapela z Plzně Jižáku a vznikla
srážkou dvou třetin Terryho
nohy s Profesorem Ikebarou.
Od počátku mydlí špinavý post
rock se silnými motivy a není
bez zajímavosti, že veškerý její
materiál vznikl v plzeňské
MHD, kde kapela velmi
nepravidelně i zkouší.
Třetí rozezní Santos DEVEROVA CHYBA z Tábora, která minulý rok ze zdravotních důvodů odpadla.
Osou menu bude stále ještě aktuální album "Club 59", které vyšlo na slovutných Silver Rocket. Je
zbytečné představovat tuhle kapelu o dvou basových kytarách a jedněch bicích, ale pravděpodobně
málokdo ví, že pokud se trio dostane do nekontrolovatelného varu, chápe se basy i bubeník. Těžko
více předjímat, je to totiž velmi vzácný jev.
Druhým a posledním zastupitelem města Plzně je TARAS BULLBA, formace známá třeba z účinkování
na tradiční Boudě v Čermné. Živelná punk rocková smršť, série protest songů, a zcela bezpředmětná
připomínka, který tabák je při tom všem cítit ve vzduchu.

Z Písku si to přisypou LAHAR, fast core dřevorubci, parta týpků v nejlepších letech, který jsou přísně
odkojený starým „těžkým kovem“. Jízda od prvního do posledního taktu, na triku letošní debutový LP
"Oběti doby", energická všeničící jaderná smršť. Kromě toho všeho při nich z pódia běžně lítaj´ skejty
a tetovací pistole!
Liberec je základna veteránů hard rocku a thrash metalu, V.A.R., kteří jsou na turné k aktuální, páté
desce "Za pět minut po smrti". Vezměte dva díly Black Sabbath, jeden díl Slayer a zalejte to asi deseti
kartony plechovek Red Bullu - tak zní recept na hudbu kapely, která v mládí během koncertu běžně
urazila sud Vratislava. Dnes přitvrdila spíše hru a zkrátila délku setu.
Emo válec, apokalyptický hard core s prvky metalu, to je THEMA ELEVEN z Hradce Králové, která jezdí
pravidelně po celé Evropě. Na kontě má mraky vinylů, přičemž poslední fošna "The Great
Misanthrope" je to nej, co kdy kapela udělala. Naživo valí ze samýho nitra srdce a při jejích
koncertech nejsou v transu jen malý holky v pruhovanejch podkolenkách, ale i ti nejtvrdší chlapi
v pevném sevření okovaných křiváků. Bezprostředně po jejich setu běžně bývá část obecenstva
vyděšena - pohlédne-li v tu chvíli realitě do obličeje a poprvé v životě zjistí, o čem je jedenácté
přikázání.
Sušická mordparta MORTIFILIA připravila pro letošní ročník naprosto výjimečný koncert. Nejenže jím
oslaví 200. živé vystoupení ve své historii a zároveň 10 let aktivní činnosti, ale navrch uvede do tmy
světa své druhé řadové album pojmenované "Embrace", které přiletí opět ze Španělska. V Čechách
ojedinělá skupina, která produkuje tzv. severský melodický death metal, se nechala veřejně slyšet, že
„smrt není její nepřítel“. To je nakonec možná jediná pomyslná nadsázka tohoto článku, ve svých
textech totiž drtí mj. místní spodinu - lotry a hrdlořezy, a to ať už historicky nebo současně.
Pokud někdo není na živou muziku, bude moci strávit festival v náručí punk rock nebo post rock /
hard core dýdžejů, kteří budou hrát jak z vinylových desek, tak cédéček. Jména jako ROOTS RIOT
SOUND SYSTEM či PROFESOR IKEBARA hovoří sama za sebe.
Na místě bude dále k dispozici obchod s hudebními nosiči (převážně gramodeskami - budete se moci
prohrabat ve vinylech a nabídce tuzemských vydavatelství MAGICK DISK MUSICK a MONSTER
NATION), vegetariánské občerstvení ve formě znamenitého sójového guláše nebo baget, spousta
piva a dalších pochutin. Vstupné na celodenní akci včetně after party ve velkém vojenském stanu je
180 Kč pouze na místě, stanování v areálu zdarma, chatky vedle areálu za nějaký drobný. Akce se
koná za každého počasí - parket před pódiem je zastřešen! Veškeré další informace včetně MP3
ukázek jednotlivých kapel naleznete na festivalovém webu: srpuls.cz/mmusicca Přijďte včas,
tentokrát se začíná přesně!
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