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ZVLÁŠTNÍ VYDÁDÁNÍ ZPRAVODAJE MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU PORTA V ÚSTÍ NAD LABEM

PŘEDSKOKANI: CHOROŠI
(VLASTNĚ POZVÁNKA NA PORTU)

Vážení diváci, vážení čtenáři!
Ještě dříve než si spolu s legendárními RANGERS vychutnáte večer jejich krásných hitů, představí se Vám kladenská skupina CHOROŠI. Jsou to nejnovější držitelé PORTY.
V červnu 2014 totiž na ústeckém Mezinárodním festivalu
PORTA zvítězili v autorské soutěži s písničkou Výhybkář. Na
letošní PORTĚ je jako loňské vítěze uvidíme v pátek 5. června
ve večerním koncertu TRAMPSKÁ SEDMA.
Právě RANGERS patřili v roce 1967 mezi první vítěze
1. ročníku PORTY v Ústí nad Labem. Tehdy v soutěži o hlavní
cenu získali 1. místo s písničkou Whispering Pines, kterou zazpíval jejich tehdejší zpěvák(!)
Michal
Tučný.
(Písničku nejspíš
RANGERS
znáte od Michala
foto archiv Supraphon
z pozdější doby
s Vyčítalovým českým textem Řekněte jí, nebo také od Karla Kahovce jako Modřínů háj
s českým textem Edy Krečmra.)
Jako host RANGERS dnes vystoupí také nestor české country music, textař, interpret a
hudební publicista Mirek Černý, mnohaletý moderátor PORTY v Ústí nad Labem a miMichal Tučný
mochodem člen úplně první odborné poroty na PORTĚ (!!!)

A teď ta pozvánka

CHOROŠI

CO:

Mezinárodní festival
PORTA 2015
49. ročník

KDY:

4. – 6.června 2015

KDE:

Letní scéna
U LAGUNY
v Centrálním parku
na Severní Terase
v Ústí nad Labem

PROGRAM festivalu uvádíme
na třetí straně
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Na koho se těšit v interpretační soutěži

V letošním ročníku mezinárodní interpretační soutěže festivalu PORTA‘15
se představí jak naši, tak i zahraniční vítězové národních soutěží . Českou republiku budou zastupovat kapely, které se v
národním kole v Řevnicích umístily na
prvních třech místech, dále pak absolutní vítěz národního kola festivalu BRÁNA
(Porta pro děti a mládež). Z Polska se
představí dvě kapely, které obsadily první dvě místa na partnerském festivalu
KROPKA v polských Glucholazech. Celé
finálové klání doplní dvě kapely z národního kola na Slovensku.
Kapela Trio P.E.S. v barvách ČR poprvé vystoupila na podzim roku 2013.
Příležitost hrát na jedné scéně však měla
již o půl roku dříve a to na festivalu
Country koza v Klášterci nad Ohří . Žánr,
který reprezentuje, nazývají akustickým
swingem. Ti, kteří je již slyšeli, si museli
povšimnout jejich očividné záliby v hudbě zejména 50. a 60. let minulého století.
Z tohoto odkazu hojně čerpají a snaží se
stylizovat také vzhledem. Každý člen tria
pochází z jiného města Karlovarského
kraje, takže muzicírují vždy na ose
Březová u Sokolova – Františkovy Lázně.
Další naše želízko v ohni je kapela
Rendez-fou - volné sdružení hudebních
radikálů pocházející z Jihlavska, které se
schází od dubna 2013. Dle hudebního
dramaturga rádia Proglas Milana Tesaře
se jedná o kapelu, která i jako duo dokáže nabídnout až neuvěřitelně plnou a barevnou hudbu na pomezí folku, swingu a
šansonu. Navíc skvělou i po skladatelské i
textařské stránce. Třetí kapela, postupující z národního finále v Řevnicích je vítězná kapela LoukaBand. Jedná se o folkrockovou hudební skupinu čtyř zkušených a
nadšených muzikantů, kteří mají za sebou
bohatou hudební historii. Dohromady se
dali v roce 2012 a podlehli kouzlu společného hraní. Jejich tvorba je původní,
autorská, žánrově ne příliš úzce vymezená - folk, rock, blues - to vše lze v jejich
písničkách najít. Nejmladší kapela, která
bude ve finále Porty jsou Vodníci, absolutní vítězové festivalu Brána. Funguje při
Základní škole ve Vodní ulici (od toho
i název) v Mohelnici. Kapela hraje jak
vlastní, tak i převzaté písničky ve vlastních svérázných folkrockových aranžích.
Průměrný věk kapely je 14 let.
Polské barvy přijede hájit skupina

SHANTAŹYŚCI

Shantażyści, která debutovala 3. března 2010 na festivalu „Setkání hudby“ v
Kędzierzynu. Pětice mužů zpívá a cappella, balady, lidové písně, klasiku i vlastní
tvorbu. V jejich písních je slyšet swingová
hudba 30.let, ale i rock and roll. Na polské
scéně si za krátkou dobu vybudovali pevné postavení. Od té doby, se zúčastnili
mnoha soutěží. Na partnerském festivalu
KROPKA zvítězili.
Druhá polská formace je Latający
Dywan (Létající koberec). Věkové složení skupiny je rozmanité. Jedná se o

lidi, které spojila vášeň pro hudbu a zpěv.
Přesto, že mají různé zkušenosti i odlišné
názory, je to právě hudba, která je spojuje.
Významně je repertoár ovlivněn láskou
k poezii a hudbou předešlých generací.
Pomyslným létajícím kobercem chtějí
posluchače odpoutat od každodenních
starostí současného světa a nabízí každému, kdo je schopen věřit pohádkám,
aby si přisedl a s kapelou letěl za krásami hudby a poezie. Výraznou osobností
této skupiny je zpěvák, kytarista, dvorní
básník a frontman Jaroslav Tomaszewski .

PORTÝR dnes poprvé barevně!

PORTÝR je neodmyslitelnou součástí festivalu PORTA. Vznikl v roce 1969
- tedy na třetím ročníku PORTY. Jeho
„vynálezcem“ i autorem názvu nebyl nikdo jiný než Kapitán Kid. Všichni víme,
že se jmenoval Jarda Velinský. Málokdo
ho však takhle oslovoval. S Portýrem
jsou však spojena také další jména osobnostní Porty: Fedor Ňuf Skotal, Hanka
Hosnedlová, Jiřina Georgína Třešková,
Karel CIMBURA Vidímský, Ivan Doležal,
Fred Velinský, Magdalena WAKI Karelová,
Karel BOUBELÍN Pouzar, Iva DRACULEA
Spurná, Michal TONY Antony, Petr
LOCHNESS Křivohlávek, Radek Strnad,
Slávek BOB Janko, Jan KOBRA Kučera,
Radek Zajíc, Jindra Šrejber (hlavně fotografie), Jana Amazonka Matzová, Pepa
Vejlupek a mnozí další.

Po pětačtyřiceti letech dnes přicházíme se zásadní změnou. „Do barevné
mutace PORTÝRA se nám moc nechtělo.
Černý tisk, zvláště na světle hnědém, nebo
zeleném papíře, vypadal docela zajímavě,
avšak špatná kvalita fotografií a reklam
našich sponzorů nás donutila ke změně.
Organizátoři některých oblastních kol
PORTY – především toho pražského – nás
v minulých ročnících festivalu přesvědčili,
že to při citlivé grafice jde. Pokud se nám
to na poprvé úplně nepovede, mějte s námi
strpení, do PORTY to vychytáme,“ říká
Josef Vejlupek z realizačního týmu festivalu.
Na závěr bychom rádi poděkovali šéfovi agentury FOR Zdeňkovi Kymličkovi,
že nám umožnil – jako pořadatel dnešního
koncertu – Vás dnes na PORTU pozvat.

2015
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PORTA 2015
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL TRAMSKÝCH, FOLK A COUNTRY PÍSNIČEK V ÚSTÍ N. L.
Než se dostaneme k podrobnému časovému programu, rádi bychom zdůraznili, že PORTA je především festivalem
soutěžním s šestnácti českými oblastními koly a ještě několika jejich předkoly
a s českým národním finále v Řevnicích.
Ze Slovenska pak do Ústí n. L. postupují
soutěžící z národního finále v Turzovce

a z Polska z finále soutěžního festivalu
KROPKA.
V Ústí nad Labem tak uvítáme 42
soutěžících formací (kapely, dua, písničkáři) v autorské a interpretační soutěži.
Profesionální hosté z domova i zahraničí
se představí v hudebních blocích, většinou vždy po skončení soutěžní části.

Raritou ústeckého festivalu je páteční PORTA V CELÉM ÚSTÍ, kdy na
předzahrádkách pěti restaurací a kaváren
v různých částech města hraje večer několik desítek soutěžních kapel. Festival je
tradičně zakončen táborákem na louce na
Severní Terase.

Program festivalu
Čtvrtek 4. června
18:00
			

BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM
MONOKL, OD PLOTNY SKOK, MONOGRAM

Pátek 5. června

Autorská soutěž – semifinále A ( velká scéna)
Autorská soutěž – semifinále B (malá scéna)
Finále autorské soutěže + host skupina ŠANTRÉ
TRAMPSKÁ SEDMA
BRZDAŘI, DUO KOMÁŘI, STANDA HALÁČEK, CHOROŠI,
PACIFIK, ROHÁČI a JITKA VRBOVÁ se STANDOU
CHMELÍKEM
PAVEL DOBEŠ NA LAGUNĚ

13:30
13:30
16:00
18:00
			
21:45
Sobota 6. června

15:30
16:00
			
19:30
20:00
			
22:00

NÁPLAVA ZAHAJUJE
MEZINÁRODNÍ FINÁLE V INTERPRETACI
+ hosté : VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO , ALEBO I NIE (PL),
PETER JANKŮ A PRIDANÁ HODNOTA (SK)
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ
GALAVEČER
PAVLÍNA JÍŠOVA A PŘÁTELÉ,
TOMÁŠ LINKA S PŘÍMOU LINKOU
TÁBORÁK

Ahoj kamaráti, posielam pozdrav zo Slovenska.
Mám pre Vás príjemné správy od
nás. Spolupráca s vami porťákmi a fakt,
že môžme byť na Porte priniesla ovocie
aj nám. U nás na východe (Čičava) sme
organizovali a zrealizovali československý trampský potlach. Podarilo sa nám
trampom predstaviť úspešné kapely z
Porty. Medzi trampov zavítali a svoju
tvorbu predstavili kapely Osudy (Žilina) a
Choroši (stredné Čechy). Zaujali trampské publikum. Veľmi ma to teší. Hudobnú
scénu moderoval Puky, takže nad

Čičavou sa Porta skloňovala
vo všetkých pádoch. Puky
informoval o Porte všetkých
zúčastnených. Ja som spolu
s kamarátom Tikom - historikom košického trampingu
zorganizovala výstavu s názvom Vychodniarský tramping. Posielam foto.
14.októbra 2014
Pozdravuje Vás Vaša
Jana Amazonka Matzová
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KONCERT VE STYLU BLUEGRASSU ODSTARTUJE LETOŠNÍ
49. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ PORTY V ÚSTÍ NAD LABEM
Do začátku prvního koncertu PORTY
zbývá pouhých 44 dní. To je, myslím, ideální příležitost k tomu, abych vás seznámil s
koncertem, který letošní program PORTY
ve čtvrtek 4. června 2015 odstartuje…
BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM PORTY
– je koncert, který jsme do programu festivalu „na zkoušku“ zařadili poprvé v roce
2011, to ještě pod názvem VOTVÍRÁK .
Proběhl na Severní Terase – v „Biografu
U Františka“. Atmosféra byla výborná.
Zahrály skupiny OD PLOTNY SKOK,
BURIZON a RIDING HOPPERS, a i
když tenkrát nebylo úplně vyprodáno, tak
ta báječná atmosféra dokazovala, že bluegrassová muzika na ústeckou PORTU
rozhodně patří. Vždyť bluegrass má
v Ústí letitou a pevnou tradici.
Od roku 2012 se bluegrassový koncert, již pod názvem BLUEGRASSOVÝ
PŘEDKRM PORTY, stal nedílnou součástí programu festivalu. Koncert jsme
toho roku přestěhovali na venkovní scénu
U Laguny a opět jsme tímto koncertem
festival „otevírali“. Do Centrálního parku
na Severní Terase dorazilo krásných cca
300 diváků, a to byl jasný důkaz toho, že
bluegrass je hoden cti PORTU zahajovat.
Vznikla tak tradice, kterou jsme jako pořadatelé festivalu začali rozvíjet a myslím,
že se nám to daří. Naposledy – tedy v roce
2014 – se již diváci mohli radovat z účasti – dnes již české bluegrassové legendy –
skupiny COP, kterou v programu doprovodily skupiny STOP-TIME a MONOKL.
Skupina MONOKL v roli „hostitele“ po loňské účasti COPU, pozvala na
letošní úvodní koncert PORTY neméně výborný MONOGRAM. Skupina
MONOGRAM je ověnčena mnoha bluegrassovými oceněními z tuzemských,
ale zejména zahraničních bluegrassových
festivalů. V roce 2008 byla asociací EBMA
oceněna jako „Evropská skupina roku“.
Dvakrát také zahrála na prestižním festivalu IBMA v Nashville USA. Kluky
z Monogramu znám dlouho a věřte, jsou
zárukou opravdové kvality. Po určité pauze způsobené mj., odchodem znamenitého a letitého kytaristy Jakuba Racka,
započal MONOGRAM znovu hrát, a to
od roku 2014. Hrají v nové, respektive pozměněné sestavě. K bratrům Jahodovým
(Jarda – banjo a Zdeněk – mandolína)

patří neodmyslitelně Pavel Lžičař
hrající na kontrabas. Tato trojice v
MONOGRAMU
působí, no, „až
kam moje paměť sahá“, takže
asi od počátku.
Nováčky v sestavě „obrozeného“
MONOGRAMU
jsou pak houslista Pepa Malina
(též
například
v MALINA BROTHERS) a kytarista
Jindra Vinkler. MONOGRAM letos na
jaře natočil na Slovensku novou desku,
takže se můžeme těšit na to, že ji snad s
sebou na koncert přivezou.

MONOGRAM

a určitě si zaslouží zažít atmosféru tohoto koncertu pod širým nebem na scéně
U Laguny, před početnějším publikem.
Přirozeně zahraje i MONOKL z Ústí nad
Labem, který od letošního roku bude

OD PLOTNY SKOK

Na
letošní
BLUEGRASSOVÝ
PŘEDKRM jsme po 3 letech znovu pozvali také ryze dámskou skupinu OD
PLOTNY SKOK z Litoměřic. To proto, že „holky od plotny“, jak je uvedeno
výše, stály u vzniku tradice portovního
bluegrassového koncertu v červnu 2011

nově vystupovat v širší sestavě, kdy novým členem skupiny se stal houslista
Standa Eichler.
Těšíme se na vás 4. června 2015!
Honza Moucha-hudební manažer
a člen štábu Porty
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