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Vzpomínku na divácky oblíbený festival folkové hudby připravuje v Žambereckém Divišově
divadle místní folkové Duo ťuk v rámci projektu FOLK ŽIJE! V pátek 22. listopadu Duo ťuk totiž
oslaví 25 let na hudební scéně a mezi gratulanty dorazí i legenda české hudební scény Pavel
Žalman Lohonka. Duo ťuk se pohybuje již čtvrtstoletí na scénách v Čechách i Moravě, často
vedle zářivých hvězd žánru. Duo, je založeno na nabídce subtilních, křehkých melodií,
postavených na dvojhlasu, protkaných flétnovými, později houslovými sóly za doprovodu kytary.

Zařazení kapely mezi folkové není zcela vystihující, protože kdo někdy zaslechl alespoň jedno
ze tří autorských CD zjistil, že dvojice žánrově balancuje na pomezí šansonu, blues, swingu i
popu. V připravovaném představení se bude vzpomínat na dobu prvních písní, procházet
historií osudů tří

kmenových zpěvaček a představí průřez celého svého repartoáru až po nejnovější písničky.
Jako gratulanti a hosté programu vystoupí také zpěvačky Kateřina Haladová a Zdenka
Troníčková
.
Hlavním hostem však bude skupina
Žalman & Spol
.
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Pro mnohé fanoušky Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší publikum již téměř
půl století bude opět něčím nová a neoposlouchaná. Pavel Lohonka totiž postavil kapelu, která
několikrát v průběhu let měnila obsazení, aby se v minulém roce prakticky vrátila k léty
osvědčenému složení. Nový svěží vítr, s sebou přinesl příchod kytaristy Pavla Maliny a
především zpěvačky Michaely Hálkové, která se Žalmanem již zpívala, a to v půli devadesátých
let.Tato výměna umožnila oprášit staré písničky Proto na koncertech uslyšíte v repertoáru vedle
tradičních a téměř již zlidovělých písní např. Nikdo se nesmál, Sen o Berenice, Po noci přijde
noc
, Píseň pro
Čaroděje
,
Do jedné řeky
,
Skřivánek
, nebo třeba
Padly vody
.

„Žalmani“ přinesli folkovému obecenstvu zpětně za desítky let mnoho písní, které zlidověly,
zpívají se při kytaře a mnozí zpěváci si dnes už ani neuvědomují, kdo ty nádherně vystavěné,
romantikou a fantazií plné písně vlastně složil.

Projekt Folk žije je sdružení muzikantů, pořadatelů a všech ostatních příznivců folkového žánru
kteří se snaží o popularizaci tohoto žánru, přičemž si kladou za cíl upozornit při tom i na mladou
folkovou scénu. V době plné technických vymožeností, ale tak nějak se ztrácejících vzájemných
vztahů, lidskosti a radostí kolem nás, jsou v rámci projektu pořádány koncerty muzikantů, které
nespláchla komerce a dál dělají radost svým příznivcům. Věříme, že i koncert v Divišově
divadle, na konci listopadu, bude patřit k jednomu z takových zážitků.

Ivan Kurtev

za Projekt Folk žije!
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