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Robert Křesťan a Druhá tráva v letošním roce oslaví 20 let od založení kapely. První ze série
koncertů, připomínajících kapelní jubileum, se uskuteční v pražské Malostranské besedě v
pátek
21. ledna 2011 od 20:30 hod. Vystoupení bude zároveň
prvním návratem naší nejúspěšnější skupiny folk & country scény do Malostranské besedy po
jejím loňském znovuotevření. Všichni jste srdečně zváni.

Druhá tráva, charakteristická autorskou a pěveckou jedinečností Roberta Křesťana ve spojení s
interpretačním umem ostatních hráčů na bluegrassové nástroje, byla založena v roce 1991
dvěma spoluhráči z brněnských Poutníků – zpěvákem, skladatelem a textařem Robertem
Křesťanem a multinstrumentalistou Lubošem Malinou. Brzy po svém vzniku Druhá tráva poprvé
navštívila Spojené státy americké a od té doby, jako jedna z mála českých kapel, je každoročně
zvána na koncertní turné po amerických klubech a na festivaly country hudby. Během
uplynulých dvaceti let získali Robert Křesťan i Druhá tráva řadu ocenění od odborné veřejnosti,
včetně tří sošek „Anděla“ a zároveň i trvalou diváckou oblibu pravidelným koncertováním po
Čechách, Moravě a Slovensku. Kapela spolupracovala s řadou významných zahraničních
osobností, jako jsou Peter Rowan, Tony Trischka, Davey Spillane, Andy Owens nebo Char
lie McCoy
a další, kteří se jako hosté Druhé trávy představili na koncertech českému a slovenskému
publiku. V posledních letech naopak Robert Křesťan hostuje na koncertech legendy české
country
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Pavla Bobka
doprovázeného skupinou
Malinaband
, jejíž součástí jsou i členové Druhé trávy.
Druhá tráva v současnosti vystupuje ve složení: Robert Křesťan - sólový zpěv, mandolína,
kytara, Luboš Malina - banjo, irské píšťaly, klarinet, saxofon, vokály, Luboš Novotný - dobro, lap
steel, vokály, Tomáš Liška – kontrabas, Emil Formánek - kytara, mandolína, vokály, David
Landštof - bicí, perkuse.
Robert Křesťan a Druhá tráva mají na svém kontě 14 vydaných CD, vlastní alba vydali banjista
Luboš Malina, dobrista Luboš Novotný či nový kontrabasista Tomáš Liška. Robert Křesťan
hostuje na mnoha kompilacích a všichni členové Druhé trávy jsou vyhledávanými hráči na
albech dalších interpretů i mimo žánr. Všestranný Luboš Malina se také podílí na projektu
Garcia zpěvačky Katky García a je úspěšným producentem řady desek.
K letošní oslavě dvacetiletí kapely se chystá mnoho koncertů i se zajímavými hosty a do
diskografie Druhé trávy také přibude nová autorská deska Roberta Křesťana. Natáčet se začne
počátkem dubna a díky výborné zkušenosti ze spolupráce s americkými studii, zvukaři a
producenty při natáčení poslední desky Pavla Bobka Víc nehledám, bude Křesťanovo album
vznikat přímo v Nashville. Další novinky k oslavám jubilea Druhé trávy budou průběžně
uveřejňovány na
http://ww
w.druhatrava.cz
.
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