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Floridský masakr Mollyninou sekerkou
aneb Molly Hatchet v Retru
Jižanská parta Molly Hatchet ve středu 21. prosince darovala s malým předstihem

hutný a dravý vánoční dárek českým milovníkům jižanské muziky na pražském

koncertě.

středa 22. prosince 2010, 13:38

Závěr evropského turné této šestičlenné party z Jacksonville

na Floridě, započatého 27. listopadu ve Španělsku, zavedl tyto

respektované dlouhovlasé bardy přes Francii, Polsko a

Německo v závěru i do pražského Retro Music Hall.

Cestou z jihu Čech na jižanskou muziku do matičky stověžaté

nabídlo Radio Beat přímý vstup s dvěma členy kapely, tedy

s kytaristou Bobby Ingramem a zpěvákem Philem

McCormackem. Již tato upoutávka naznačila, že se bude

jednat o strhující a nespoutaný večer, moderátora zcela

převálcoval hromotluk Phil, který se svým sytým hlubokým

hlasem tak rozpovídal, že tlumočnici její roli těžko mohl někdo

závidět - a jak si stačila dělat poznámky, bylo až k nevíře.

Patrné z rozhovoru bylo minimálně jedno - že večer můžou

posluchači očekávat velkou pohodu a vzájemné souznění mezi

těmi na pódiu i pod ním.

Předskakující tuzemská Pumpa využila plně svých padesát

minut zasloužené slávy, tedy satisfakce za dlouholetou věrnost

Petr Hejna

Zajímám se především o

kulturu, aktivně se věnuji

hudbě, literatuře,

fotografování, filmování,

malování i milování, baví mne

rovněž cestování, dobré

jídlo, zajímám se o přírodu a

vesmír... Celý dlouhý život

jsem pobýval v rodné Praze ,

ale v r. 2009 jsem natrvalo

emigroval na chalupu na jihu

vlasti.
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Nad Retrem plála vlajka

jižanská
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stylu, zahrát si na stejné pódiu s floridskou legendou. Nejen

Michal Němeček, hnací motor této party, byl jistě potěšen,

když později na pódiu Phil McCormack odhodil kabát a pod

ním měl triko našich národních southern rockových buditelů.

Hlavní náplní programu koncertu Molly Hatchet byl logicky materiál z posledního alba

Justice ale zazněly i zásadní starší kousky, jako Flirting With Disaster nebo Dreams I'll

Never See. S upřímnou pokorou vzdali hold letos do muzikantského nebe dorazivšímu

Ronnie James Diovi skladbou I´m Gonna Live Till I Die, pocházející rovněž z

posledního alba.

Mezi pomyslné vrcholy show patřila skladba Freebird od soukmenovců LynyrdSkynyrd,

vnímaná bezmála jako jižanská hymna. A i když byla věnována všem zesnulým

kamarádům muzikantům, blízkým a také před pár lety zesnulé manželce Bobbyho

Ingrama, celý večer se rozhodně nenesl ve funerálním duchu. Tak nezbývá než se těšit,

koho zajímavého nám pořádající agentura Ozzy a Potkan příště doveze.

Galerie 25 fotek http://www.transfernet1.wz.cz/molly.htm

 

Napište článek o dění ve

vašem okolí. Stalo se něco

zajímavého? Má se něco

zajímavého stát?


