Cesko-slovenský dvojkoncert v Bratislave - Martina Trchová a Oli&Lu
Napsal uživatel Oliver Sinay
Středa, 01 Listopad 2006 03:00

Po krátkej odmlke pokračujú v petržalke česko-slovenské dvojkoncerty, ktoré sa presunuli do
DK LÚKY. Už v sobotu 18. 11. o 19 h. sa tu na spoločnom koncerte predstavia objavy
súčasného českého a slovenského folku. Česká pesničkárka Martina Trchová, ktorú mnohí
porovnávajú s folkrockovou legendou,
Zuzanou Navarovou
, vystúpi v doprovode
Karolíny Skalníkovej
a
Jana-Matěja Raka
. Slovenskú stranu bude reprezentovať skvelé folkové duo
Oli&Lu
.

Martina Trchová a Karolína Skalníková na FOLKomíně 06
foto: Ivan Bllemby Krejza ©

Oli&amp;Lu (SK)

Folkové duo Oli&Lu (Oliver Sinay a Lucia Ružbarská-Pupalová) je po 10-tich rokoch späť.
Počas letnej sezóny 2006 sa verejnosti predstavili na takmer 20-tich hudobných festivaloch v
Čechách a na Slovensku, ich prvé ocenenia taktiež nenechali na seba dlho čakať. Už niekoľko
týždňov bodujú v rozhlasovej hitparáde írsko-slovenského rádia EXIL a ich skladby si našli
cestu aj do folkových hitparád na vzdialenejších kontinentoch. V roku 2007 okrem iného
vystúpia na troch medzinárodných hudobných festivaloch vo Veľkej Británii. Tvorba Oli&Lu je
vlastná, horko-sladko-kyslá. S príchuťou chilli a škorice. Svojou úprimnosťou voči sebe aj okoliu
dokážu rovnako "pohladiť", ako šokovať. Ochutnať, vidieť a vypočuť si ich môžete v sobotu 18.
novembra o 19:00.

Martina Trchová s přáteli (CZ)
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23 ročná pražská pesničkárka Martina Trchová je vychádzajúcou hviezdou českého folku.
Mnohí ju prirovnávajú k Zuzane Navarovej, či k Radúze alebo k tvorbe Jarka Nohavicu. Má za
sebou množstvo vystúpení na festivaloch a ocenení už z detských čias. Zatiaľ najväčšie
úspechy zaznamenala na niekoľkých festivaloch v minulom roku. Vyhrala napríklad sútaž
Krteček na najväčšom českom multižánrovom festivale Zahrada a okrem tohto ocenenia získala
ešte Portu aj Trampskú Portu.
Martina Trchová skladá hudbu a píše si aj texty. Vyše tri roky spolupracuje s flautistkou
Karolínou Skalníkovou. Gitara, priečna flauta a krištáľovo čistý dvojhlas - to sú najväčšie devízy
tohto pôvabného dievčenského dua. Okrem Karolíny spolupracuje Martina Trchová aj s
vynikajúcim klasickým gitaristom Matějom Rakom, je častým hosťom koncertov skupiny Neřež
(Zdeněk Vřešťál je tiež producentom jej debutového albumu "Čerstvě natřeno", vydaného u
INDIES Records). Pravidelne vystupuje po českých kluboch a v krátkej dobe sa stala
vyhľadávanou ozdobou programov mnohých letných festivalov.
Bratislavský koncert sa uskutoční v Dome Kultúry LÚKY, na Vígľašskej 1 v Petržalke, v sobotu
18.11. od 19.00h
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