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V dalším dílu cyklu Hvězdy jihu na TV JČ1 padla do oka moderátorovi pořadu Jardovi
Hnízdilovi
čerstvá semifinalistka Porty ze svitavského oblastního kola
Alena Střelečková
anebo vlastně
Alishi
. Pochází z Českých Budějovic a hraje, dle jejích slov, "asi folk". V její tvorbě můžeme zachytit
prvky country, blues, bluegrassu, bigbítu, kam až sama dovolí. Přímo z ní srší radost ze života.
Tak se s ní račte seznámit.
{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=O1LKjUYu67w}
V táborském okrese se objevuje stále více míst, kde lze slyšet folk a jemu příbuzné žánry.
O restauraci
U třech kytar Anděl
v Plané nad Lužnicí
jsem se zmínil nedávno. Tam se prostě každý pátek či sobotu hraje živě.
V Táboře ve společenském a kulturním centru
Univerzita
to rovněž hudebně vře. Střídají se tu různé hudební žánry, dá se říci od folku až po dechovku
anebo se pořádají i Jam sessiony. Nejbližším programem je
12. května
vystoupení pianisty
Ondry Kříže
a
20. května
kapely
Cihelna a spol..
A právě tuto mladě postavenou kapelu, která chce hrát víc, a jejíž junior - bubeník o minulém
víkendu zvítězil v celostátním kole bubenické soutěže, můžete slyšet už 14. května v dalším
hudebním místě a to v
Sauna clubu
, pro změnu
v Plané nad Lužnicí
, v rámci cyklu
Hudební večer pod hvězdami
.
4. června
je na pořadu
Blues Acoustic Music
.
To v
Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí
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bude
20. května
pokračovat pravidelný cyklus
Folk mezi řekami
. Domácí - již čtyřčlenný Jen tak tak
doplní písničkářka
Rejka Balcarová
a kapela
VilMa
.
Nabídka je opravdu pestrá, tak jděte a odpoutejte se alespoň na chvilku od čeho se chcete sami
odpoutat. Muzikanti vás rádi uvidí.
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