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K velkým překvapením letošních výsledků soutěže o Krtka na Zahradě patří 2. místo plzeňské
skupiny BlueGate, jediného zástupce bluegrassu z českého i moravského kola Konkursu
Zahrady. A to se říká, že folkový divák bluegrass nemusí. Jak už bylo řečeno v úvodu rozhovoru
s My3.avi, na škatulky si diváci na Kapličce nehráli a ocenili profesionální výkon Bluegate,
strhující nasazení a okamžité navázání kontaktu s publikem. Interpretačně "Blůgejti" vyrostli
zejména po natočení živého CD
Bluegate live (2006) a s autorským
repertoárem v češtině patří mezi progresivní kapely moderního typu. Kapelnice Ilon Leichtová
(baskytara, zpěv), Petr Šístek (kytara, zpěv), Jirka Rybář (mandolína, zpěv) a Libor Nývlt
(banjo, zpěv) na moje otázky odpovídali rukou společnou a nerozdílnou.

Překvapilo vás, že vaše pojetí bluegrassu oslovilo tolik diváků a jejich hlasy vám nadělily Krtka?
Velmi nás to překvapilo. Zvláště na festivalu takového rozsahu a zaměření, navíc na druhé
straně republiky, kde těch sklaních příznivců moc asi nebylo. Říkali jsme si, že umístění do
desátého místa jako předloni, bude velký úspěch. Druhé místo nikdo z nás fakt nečekal. Bylo
vzrušující při vyhlášení poslouchat, jak padají jména kapel směrem k nejlepším a čekat, kdy
zazní BlueGate. Tentokrát to trvalo o chvilku déle.
Ilon, jak se líbí Krtek tvému synkovi Bertíkovi? Eventuelně dalším kapelním potomkům,
netuším, jak jsou pánové plodní. :-)
Pánové jsou zatím zcela neplodní? :-), nicméně Bertík krtečka zbožňuje, trochu byl sice
zklamán, že nemá kalhotky, ale když ho porovnával s naší Portou a Míšovým Andělem,
jednoznačně Krtek vyhrál! :-)
Máte dvě oficiální cédéčka, na strakonickém Jamboree vás už několik let vídám v hlavním
programu, zvou vás na bluegrassové festivaly. Na Zahradu vede cesta jen přes Konkurs a vy
do toho jdete. Čím vás Zahrada láká a proč myslíte, že jiné BG kapely ne?
Moc děkujem za tuhle otázku!!! Zahrada nás láká svou prestiží a samozřejmě možností zahrát
pro maximální množství lidí, co v naší zemi jde. Zahrada nás láká i proto, že nejsme nikterak
ortodoxní a žánrově jednostranně zaměření, máme rádi různou hudbu a jsme otevřeni i jiným
stylům. Z toho koneckonců také částečně vyplývá naše pojetí bluegrassu. Zahrada nás láká i
svou důležitostí. A za ty roky víme, že okořenit Zahradu bluegrassem je pro lidi rozhodně
zajímavé, proto je velká škoda, že už nefunguje bluegrassová scéna na Kapličce.
Co se týče ostatních BG kapel, tak myslíme, že moc informací o festivalu Zahrada nemají,
protože ho berou jako folkový festival, kam bluegrass moc nepatří, anebo jednoduše nemají
odvahu se zúčastnit Konkursu a poprat se s jinými hudebními žánry. Napadají nás i další
možné důvody, proč se Konkursu neúčastní: 1. Jsou natolik hrdé, aby soutěžily o zahrání si na
Zahradě, 2. Tradiční pojetí bluegrassu by pravděpodobně diváky tolik neoslovilo, 3. Pro většinu
bluegrassových kapel jsou důležité jen bluegrassové festivaly.
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V posledních letech muzika bluegrassových nástrojů divákům na Zahradě chybí. Myslíte, že váš
úspěch by mohl být pro další BG kapely motivací?
Dokážeme si představit, že několik BG kapel se díky našemu úspěchu vyburcuje a prověří
svoje kvality na Konkursu Zahrady. Bluegrass rozhodně má na to, aby se hrál na Zahradě více
a je vidět že lidi o něj stojí. Může být motivací, obzvláště pro ty mladší, neokoukané a méně
protřelé. Někteří lidé maji totiž pocit, že bluegrass již nemá co říct, je mrtvým stylem. A je právě
na těchto kapelách dokázat, že tomu tak není, protože my jsme to dokázali!
Měli jste čas sledovat i další program na Zahradě? Kdo vás nadchl a koho jste předtím neznali
a zaujal vás?
Času na sledování ostatních kapel moc nezbývalo, důležitá byla příprava na naše vystoupení a
odpočinek, hráli jsme celkem 6x za 3 dny a to je dost náročné. Z toho, co jsme viděli, nás zaujal
písničkář Xindl X svým neotřelým projevem a Hořký kafe, což je pěkná ukázka toho, jak se ve
dvou lidech dá udělat spousta muziky. Nadchl Pepa Streichl na nečekaném krátkém sessionu a
Banjo Band Ivana Mládka v čele se svým frontmanem na hlavní scéně. Silným zážitkem pro
nás zůstane moment vyhlašování výsledků v zákulisí, jména naší kapely a následné nadšení !!!
ostatních muzikantů, zkrátka nám to moc přáli, což mně (Ilon) vehnalo slzy do očí. Děkujeme
tímto všem za podporu a samozřejmě gratulujeme ostatním "Krtkům"!
Kde vás diváci během letní sezóny mohou slyšet?
Letos máme spoustu hraní na (kupodivu) Moravě?. Country Vojtěchov, Starý Dobrý Western Bystřička u Vsetína, Odry - Klokočůvek, Tovačovský Portál, dále Kopidlno, Újezdské Babí Léto
atd.....vše najdete na http://www.bluegate.cz/

Děkuju moc za rozhovor a ještě jednou blahopřeju!
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