Veřejná nahrávka Koncertu Studia Noc – Epy de Mye
Napsal uživatel Ivan Kurtev
Pátek, 27 Září 2013 17:59

Český rozhlas Hradec Králové a Folk žije! srdečně zvou na další veřejnou nahrávku Koncertu
Studia Noc! V již tradiční nedělní večer - 6. října 2013 v 19:30 hodin bude Country club Lucie v
Hradci Králové, patřit beatfolkové kapele z Českých Budějovic. Energické vystoupení, písně s
českými texty a precizně sezpívané vokály - to je jihočeská skupina Epydemye. Kapela je
zvána dramaturgy na hlavní scény nejen velkých žánrových festivalů, ale začínají se prosazovat
i mimo folkový žánr, o čemž svědčí i účast na festivalu Rock for People, Votvírák, United
Islands či Open Air Přeštěnice.
Během sedmi let existence kapela odehrála přes 500 koncertů. Debutového alba Stopy nezmizí
se prodalo 2 000 kusů, druhá deska MASO! se prodává ještě lépe a dosáhla na 4. příčku v
žánrových cenách Anděl.
"Jejich tvorba je naprosto nevypočítavá. Zpívají a hrají přirozeně, jako by dýchali. Nedělají nic
proto, že se to tak má dělat, ale všechno je proto, že to tak prostě cítí. Nemají potřebu držet se
zaběhnutých kolejí, ani potřebu za každou cenu experimentovat. I když se nebojí pouštět si pod
kůži jiné žánry, jejich hudba zůstává neoddiskutovatelně folkem. Epy de Mye je jedna z kapel,
která mi jasně dokazuje, že folk nezamrznul, že se vyvíjí, že si žije svým životem."
říká o Epy de Myi Ondřej Ládek,(XindlX)
To všechno je pro nás dobrým důvodem, k tomu, abychom je pozvali do Hradce Králové, a
natočili s nimi za Vaší účasti další z řady rozhlasových pořadů, pro společné vysílání Studia
NOC. Ten si můžete naladit na všech regionálních stanicích Českého Rozhlasu o 10 dní
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později (16.10.20013 v 20:00)
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