Pavel 50 - koncert k padesátinám Pavla Liptáka
Napsal uživatel Martin Kalenda
Úterý, 08 Květen 2018 21:51

Kytarista a zpěvák Pavel Lipták letos slaví 50. narozeniny. U příležitosti tohoto jubilea pořádá
26. června 2018 v KD Mlejn koncert, kde spolu se svými
přáteli zavzpomíná na všechny své dosavadní hudební aktivity. Tento vynikající bluesman,
jehož kytarové party zdobí mnoho známých písniček a jeho tajemný basbaryton mohou
posluchači znát ze skupiny Mrakoplaš, už dlouhou dobu neokázale dokazuje, že dobrá muzika
je jen jedna, bez ohledu v jakém je žánru.
Pavel Lipták prošel několika formacemi napříč hudebními styly a tak tento speciální večer spolu
s ním na pódiu vystoupí například: Tomáš Berka, se kterým založil legendární folkovou
skupinu Corpus Delicti,
Michal Braxatoris, se
kterým hrál ve folk-rockové formaci BaF,
Ondřej Konrád
a
Mirek Ošanec
, se kterými vystupuje v akustické sestavě Mrakoplaš Light Orchestra,
Petr Hilský
, který spolu s ním tvoří jádro poetického bandu Jam Sesžer,
Pavel Skála
z kapely …ETC, se kterým zpíval písničky Petra Skoumala, anebo třeba
Eva Hacurová
, se kterou účinkuje v kapele Divadla v Dlouhé.

Spolupráce s Petrem Skoumalem byla pro Pavla Liptáka důležitou kapitolou jeho hudební
kariéry. Hrál s ním v divadelním představení Kdyby prase mělo křídla a potkával se zde i s
vynikajícím jazzovým klavíristou
Milanem Potočkem
. Ten bude tento večer přítomen také a je jisté, že písně Petra Skoumala v jejich podání znovu
zazní…
Celým večerem bude všechny hosty i hlavního protagonistu doprovázet kapela
Mrakoplaš
, kterou Pavel Lipták založil a vede ji už 22 let.
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Je ještě mnoho důvodů, proč by si posluchač neměl tento koncert nechat ujít. Jedním z
nejdůležitějších je ale ten, že koncerty v podání Pavla Liptáka mají výbornou atmosféru a jejich
poetika a Pavlův civilní projev zanechává vždy ten nejlepší dojem. Přesvědčte se o tom i vy a
přijďte 26.června do KD Mlejn!
Pavel 50
26. června 2018 od 19:30
KD Mlejn, Kovářova 1615/4, Praha 5, Stodůlky
Info: www.mrakoplas.cz
Předprodej vstupenek: www.mlejn.cz
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