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Zajímavosti

ROCK FEST
ARAKAIN V HRUOVANECH HEY
T
K

apela Arakain vystoupila v Hruovanské
sportovní hale u kdysi dávno jetì v legendárním sloení s Aleem Brichtou u mikrofonu.
Ta doba je, ale u dávno minulostí. Kapela
prola øadou zmìn vlnou nových desek a nových
lidí u nástrojù. Odchodem Alee Brichty nastal
zásadní problém hledání nového frontmena kapely.
Volba padla na tehdy pomìrnì známého muzikálového zpìváka Petra Koláøe, který se prezentoval
i v kapele Precedens. Nutno øíct, e si tato ji
kultovní kapela, vybrala správnì. Nové album
natoèené u s novým zpìvákem se jmenovala
METALMORFOZA a nutno øíct e tøeba
skladby Prázdnej kout a Spideman u fanoukù zabodovali velice dobøe. Dalí album WARNING
u bylo na pomezí dalích zmìn v kapele. Dlouholetý bubeník Marek eulka dal pøednost nabídce rock-popového sdruení Divoký Bill a byl
na odchodu. Party na desku vem jetì nahrál.
Pak se s kapelou náhle rozeel a nastala dalí
etapa hledání. Deska Warning patøí zvukovì
k jednìm z nejlepích desek kapely. Vyskytují se
na ní hity typu Høíný hlas a nejvìtího hitu Strom
ivota. V této fázi nahrávání u byl ovem na
odchodu i Petr Koláø. Ten se rozlouèil s kapelou
podobnì jako Marek rychle a vrhl se na svoji kariéru. Nutno øíct, e dojel òùru spolu s kapelou.
Bìhem tour u bubnoval jako výpomoc Roman
Lomtadze z ÈECHOMORu. Volba na Lomtadzeno byla vynikající mnoho fanoukù chtìlo aby
Roman zùstal. Leè ÈECHOMOR pøeváil. V prùbìhu turné nastoupil i nový zpìvák Honza Touimský, který je dost významnì i výrazovì podobný Petru Koláøovi, kterého i alternoval v muzikálu.
Po tìchto zmìnách zbyla u jen jediná otázka?
Kdo usedne za uvolnìné místo u bicí soupravy.

Dalí volba vedení kapely padla na Lukáe
DOXU Doksanského. Opìt správnì!! Kapela
uzavøela zmìny kádru který se ustálil na sestavì:
URBAN (kyt.), KUB (bass), MACH (kyt),
DOKSANSKÝ (bicí), TOUIMSKÝ (zpìv).
Vzniklo poslední dílo z téhle Arakainovské dílny
a to album LABYRINT. Hity z této desky
jako Ïábelská hra, Vir, Vinen zabírají na posluchaèe i v hitparádách. Album má díky celé kapele
ostrý a rychlý zvuk a patøí k povedeným poèinùm
kapely. Nová sestava patøí k tomu nejlepímu co
kdy kapelu potkalo. Honza Touimský se nebojí
hitù svých pøedchùdcù a bez problémù je dává
do setù kapely a zvládá je mistrnì. Fans se tak
po dobì doèkají skladeb jako Kolonie termitù,
Apage satanas aj . Vystoupení v rámci festivalu
v Hruovanech u Brna kde mimo jiné uvidíme
i Petra Koláøe s novou kapelou navazuje na tour
k nové desce a Arakain se bude prezentovat
nejdelím setem ze vech kapel.
Open air akce na fotbalovém høiti vedle sportovní haly v zaèíná od 12.00 a vystoupí na ní 11.
kapel. Nezbývá ne se pøijít pøesvìdèit jak to novému sloení lape.
Sklenda

ento festival je oslavou narozenin Brnìnského rockového rádia HEY BRNO 96,8
FM a TØEBÍÈ 98,1 FM a rozjede se 10. 6.
v Hruovanech u Brna.
Urèitì nezmoknete, protoe jsou na akci
vybudovány velkokapacitní stany a pro celodenní nepøízeò poèasí je k dispozici sportovní hala
kde se poøádají podzimní a zimní akce. Akce
zaèíná v pravé poledne vítìzem vyhledávací soutìe kapelou RUFUS. Dalí na øadì je abèický
Mr.Dynaboom. Okolo tøetí bude pódium patøit
oslavencùm, a to kapele moderátora rádia Hey
Martina Kudlièky ULTRAZVUKu. Znojemský
OCELOT rozèísne vzduch svým heavy metalem.
Následují TORR s programem k nové desce
TORRITORIUM. Ústecký SOUL INVENTION, který pøijede do Hruovan potøetí! Tentokrát se chopí mikrofonu samotný skladatel
a kytarista Soulu Tomá Eisler. Propagovat svou
novou desku Bonboniéra pøijedou Vykovtí
DARK GAMBALLE. Mezi propagátory
nových desek bude patøit i ARAKAIN s programem k cd Labyrint a PETR KOLÁØ se
svojí kapelou. Brnìnskou scénu a také s novou
deskou Chocolate Rabbit se pøijede pøedvést
GATE CRASHER a zavzpomínat na legendy
rocku Vás donutí KISS CZECH COMPANY.
Vstupenky jsou k dostání u za 200, v internetovém pøedprodeji na www.falconsrockshop.com
nebo v Brnìnském pøedprodeji v Indies. Více na
www.falcons-rock.com.
(falcon)
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