Notování minule (3. 5. 2018) a příště (7. 6. 2018)
Napsal uživatel Karel Vidimský - Cimbura
Pondělí, 28 Květen 2018 20:01

Protože první červnový čtvrtek vstupuje XV. ročník Notování do finále, je tento článek od nás
posledním svého druhu v klubové sezóně 2017 / 2018. Než vám ale prozradím, kdo jsou jeho
finalisté, zastavme se aspoň krátce u květnového, v
pořadí 3. semifinále
. Zde jsou jeho výsledky:
1. místo:
Pavel Čadek
z Brna se 108 body za písničky (s nejúspěšnějšími písničkami na 1., 4. a 5. místě v bodování
večera) a 16 preferenčními hlasy,
2. místo: Pětník z Prahy se 106 body za písničky (s nejúspěšnějšími písničkami na 2. a 3.
místě večera) a 12 preferenčními hlasy,
3. místo: Lážo Plážo z Lysé nad Labem se 72 body a 8 preferencemi,
4. místo: Melda & spol. z Boskovic se 66 body a 4 preferencemi,
5. místo: Miloš Miňo Antol z Prievidze (SK) se 44 body a 2 preferencemi
a 6. místo: DOTmy z Prahy se 34 body za písničky. Skvělým hostem večera byla skupina Hu
ménečko
se dvěma premiérovými novinkami v repertoáru. Než vám tu jednu z nich nabídnu, odkáži vás
ještě na
reportáž
, z níž se o tomto večeru můžete dozvědět mnohem víc. A teď už písnička:
{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=xbGlHdZxVhU}
----------------------------------------------Finále
jubilejního XV. ročníku proběhne
7. června 2018
od 19:30 v pražském
Music City Pointu
, kde budete mít možnost svými hlasy rozhodnout o vítězi ročníku a dalším pořadí finalistů.
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Budou jimi (v abecedním pořadí):
písničkář
Pavel Čadek
z Brna, který se stal finalistou díky nejvyššímu získanému počtu diváckých preferenčních hlasů;
skupina Kupodivu z Brna, která se stala finalistkou na základě hodnocení Rady Notování;
trio LeDva z Prahy, které se stalo finalistou díky výsledku diváckého hlasování na písničky;
trio McBerds z Českých Budějovic, které se stalo finalistou na základě hodnocení Rady
Notování;
skupina MeziMěsto z Pardubic, která se stala finalistkou díky výsledku diváckého hlasování na
písničky,

a skupina Pětník z Prahy, která se stala finalistkou rovněž díky výsledku diváckého hlasování
na písničky.
Hostem finálového večera bude již tradičně vítězka diváckého
hlasování předchozího ročníku, skupina
Faux Pase Fonet z
Dobřan. O světla a kvalitní zvuk pro všechny se postará osvědčený tým Josef Balcar a Michal
Bechyně... Na závěr dovolte, abych vám připomenul, že při osobní účasti v Music City Pointu se
můžete svým hlasováním podílet na výsledku našeho jubilejního ročníku a že se tam na vás
moc těšíme!
Více informací o Notování najdete na
http://www.notovani.cz/
,
na https://www.facebook.com/groups/130783622398/
a na http://bandzone.cz/fan/radanotovani .
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