Krtek 2009: Jananas – Bramborová medaile se dá sníst
Napsal uživatel Džexna
Úterý, 11 Srpen 2009 21:30

Trio Jananas si svou úspěšnou premiéru na Zahradě odbylo vloni, kdy zpěvačka Jana
Infeldová, kytarista Jan Vávra a baskytarista Jaromír Fulnek skončili celkově pátí. Letos již
Krtka získali, přestože jim divácké hlasování přiřklo čtvrtou pozici na žebříčku, udělila jim jej
redakce F&C. A zaslouženě. Příští rok tedy Jananas na Zahradě opět ochutnáme a možná
zahrají i dvě písničky, k nimž Jana psala text ještě v sobotu večer, když se po vyhlášení
výsledků vrátila na ubytovnu. Psala a psala, ale nedopsala, protože jí došla baterka v mobilu,
kam si texty zapisovala. Ale dnes jsou již možná hotové… :-)

Jak jste prožívali vyhlašování Krtků v zákulisí a co jste si pomysleli, když na vás nejprve vyšla
tzv. bramborová medaile?

Jana: Bramborová medaile je krásná, vždyť pro nás hlasovalo přes dvě stovky lidí!

Jenda: Navíc bramborová se dá sníst, narozdíl od těch kovových.

Jarda: Ale v zásadě jsme vyhlašování Krtků moc neprožívali.

Vloni jste mi říkali, že vám venkovní vystoupení moc nejdou. Ale večerní vystoupení v
amfiteátru po slavnostním dekorování Krtků mělo obrovskou odezvu. Že byste to konečně
zlomili?
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Jarda: Spíš jsme to mysleli tak, že komorní prostředí klubů nám sedí prostě daleko lépe. Lidi
jsou většinou v takových prostorách zvyklí pozorněji poslouchat.

Jenda: No, ale při hraní v amfiteátru lidé opravdu poslouchali! To bylo jako jeden velký komorní
klub, dá-li se to takhle krkolomně říct.

A jakpak jste Krtka oslavili a kde bude bydlet?

Jenda: Já myslím, že jsme pili jsme stejně mocně, jako kdykoli jindy, Krtek Nekrtek..

Jarda: Vyhodnotili jsme to tak, že socha Krtka bude dobře fungovat jako těžítko, takže kdo bude
potřebovat těžítko, tak ho bude mít u sebe.

Jenda: Já jsem si vždycky přál těžítko…

V recitálu na Zámku v písničce s pracovním názvem „Džípíeska“ jste použili zvukovou
plastovou hračku Xinandu a diváci se náramně bavili. Kdepak jste ji objevili a co všechno umí?
A co jste měli dřív, tu písničku nebo Xinandu?

Jana: Na počátku byla Xinandu. Je to Jendova srdeční záležitost..

Jenda: Tenhle roztodivný nástroj visel na stěně studia, kde jsme nahrávali náš první
demosnímek. Jelikož nám ji ale pan zvukař nechtěl věnovat, tak jsme si na ni museli počkat.
Moje pátrání bylo dlouho neúspěšné. Dokonce jsem vystopoval fabriku v Číně a psal jim maily.
Bez odpovědi. Nakonec jsem ji vydražil na Aukru za 150 korun. Ten člověk, co ji prodával,
neměl tušení, že má doma poklad.
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J

arda: No, a jakmile byla Xinandu u nás v rodině, tak se osudově potkala s písní GPS. Prostě
jsme si s tím tématem pohrávali dlouho, ale příchodem Xinandy se podařilo tu píseň správně
nasměrovat a dokončit.

Měli jste čas sledovat soutěž i další program Zahrady? Kdo vás nadchl a koho jste předtím
neznali a zaujal vás?

Jana: Poznali jsme třeba Martina Rouse, který nás moc hezky chválil..

Jarda: ...prostě sympaťák.

Jani, jsou Jenda a Jára fakt tak hodní chlapci, jak vypadají? :-)

Jana: Jsou to monstra! Holky, nedávejte jim svoje čísla!!

Kde vás mohou diváci během festivalové sezóny slyšet?

Jarda:Na závěr prázdnin zahrajeme na Trnkobraní ve Vizovicích. Více o nás a našich
koncertech je zde http://www.jananas.cz/ nebo zde http://bandzone.cz/jananas .
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Jenda: Máme teď plné ruce práce s přípravou debutové desky, tak budeme rádi, když nám
budete držet palce. Na podzim začínáme točit.

To určitě budeme! Ještě jednou vám blahopřeju k úspěchu a děkuji za povídání.
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