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Letos jsme pro vás naši milí čtenáři opět připravili rozhovory s letošními majiteli Krtků. Shivers
získali
Krtka za první místo a jako první také odpovídali. Stejně jako v loňském roce, kdy získali Krtka
Navostro, se letošním výhercem stala skupina, kde jsou patrné keltské vlivy. Na Zahradu
postoupili potřetí. Poprvé v roce 2004 a hned se umístili na sedmém místě. Na svém kontě mají
dvě CD:
Chvění
(2003) a
Garrettova noc
(2005). Shivers dostali od diváků 363 hlasů.

Potřetí jste se zúčastnili Zahrady a je z toho zlato, platí tedy do třetice všeho dobrého?

Ano, a ta třetice je po devíti letech co Shivers hrají.

Kdyby vám někdo před Zahradou řekl, že vyhrajete Krtka za první místo, co byste mu
odpověděli?

Asi, že by se nám to líbilo a že uvidíme. Jo a ještě, že záleží kolik bude lidí hlasovat.

V loňském roce vyhráli Navostro a třetí byli Irish Rose, čím si vysvětlujete takový úspěch
„ostrovní“ hudby?
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Máme to v genech? Nebo by to mohlo být těmi rytmy. Country a americký folk, který se tu hrál a
v české podobě stále hraje, čerpal z iroskotské tradiční muziky. Takže možná teď posloucháme
jen čistěji ten originál, co byl vždycky na pozadí toho, co již známe. Když si vezmete, že Irové
na to vždycky hlavně tančili. Tak mají ten rytmus udělaný tak, aby to zvalo k tanci. O jejich
lamentech a vážnosti a hloubce to prvoplánovitě není. To je až na druhý poslech.

Sledovali jste soutěž o Krtky? Jaký byl váš tip?

Ani jsme moc nesledovali. Přijeli jsme až druhý den a hlavně jsme si užívali Zahradu jako
takovou. Lidi, stánky, slunce a tak. Kolem byli slyšet báječní písničkáři, co hrají na kytary jako o
život. Jo a ještě Lucrecia Borgia, tu skupinu známe a jsou super. Spíše až když bylo
rozhodnuto, tak jsme zjistili jaký úžasný tělesa a tělíska soutěžily.

Byl zisk Krtka váš nejsilnější zážitek ze Zahrady, nebo jej ještě něco přebilo?

Ne, nepřebilo. Celých vyhlašovaných 18 skupin jsme se viděli v každé pozici. To byly nervy.
Jupp vždycky říkal: „no tohle je vynikající starší skupina“ a my už mysleli, že jsme to my. Pak
přišlo námi již dobyté 7. místo a zase jsme to nebyli. Takže už to bylo lepší. Pak už Krtci, no a
druhý místo a my to nebyli, takže buď na nás zapomněli, nebo jsme byli první. To bylo super.
Vážně nás to ale vyčerpalo, takže jsme ani neřádili, ale jen chvíli popili a šli spát.

Zahráli jste si na Zahradě i mimo pódiové recitály?

Jasně, dvakrát, ještě když se dalo hlasovat o Krtky. Jeli jsme soutěžit a tak jsme se rvali a
soutěžili ostošest.

Koho jste si na Zahradě s chutí poslechli a případně, koho jste si pro sebe objevili?
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Hauer Erazim dua Sova a Slamák byla pecka pondělka a Hluční sousedé celkově. Z těch
velkých pak určitě Jablkoň. To je vždycky zážitek.

Kde vás mohou diváci během festivalové sezóny slyšet?

V Jindřichově Hradci na Růži a pak v Budyni na Keltském kruhu, no a pak na cédéčku. (smích)

Poslední CD jste vydali před 5 roky, můžou vaši fanoušci očekávat po zisku Krtka nový
přírůstek?

Co jsme dostali Krtka, tak se to probojovává do priorit kapely, takže asi ano.

Děkuji za rozhovor a ještě jednou gratulujeme.

Za Shivers odpovídal: Štefan Schwarc
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