
Nově vzniklá kapela plná ostřílených muzikantů. 
Myšlenka na společný projekt nějakou dobu zrála. 
Výsledkem je třaskavá, charismatická a  pozitivní 
energií nabitá směs popu, soulu a  funku, které 
vévodí fenomenální zpěvačka a  frontmanka Aneta 
Hollandrová (ex Prague Conspiracy). Spolu s ní zalo-
žili  kapelu bývalí členové Sto zvířat, kteří k sobě při-
zvali zkušeného klávesistu Hynka Obsta. Pro celkový 
zvuk kapely jsou charakteristické nezaměnitelné 
trojhlasé vokály a také dechová sekce. Energetická 
a strhující show zaručena!

Máte-li rádi seattleský sound, jsou budějovičtí Above 
právě pro vás. Rostoucí kapela je tvořena talentova-
ným týmem tří kreativních hudebníků. Pohybuje se 
na pomezí grunge a alternativního rocku a má na 
kontě albový debut „Spaceship“. Kapelu je možné 
slyšet na alternativních rádiích v USA, UK, Kanadě, 
Španělsku, Litvě, Polsku, ale nejvíce v Německu.

Skupina z  Prahy letící rychle vzhůru tuzemskou 
rockovou oblohou. Jejím cílem je sdělovat skrze 
tvorbu pocity, názory a svá přesvědčení. Za 6 let svého 
fungování má kapela odehráno přes 140 koncertů. 
Vydala DEMOnstrativní CD „V  Obraze“, studiovou 
desku „Nahá“ a v roce 2019 pokřtila album DOMA 
ve vyprodaném Lucerna Music Baru.

Kapela, o které se prostě v Nymburce mluví!  V roce 
2015 remaster „Smíření“ upozornil fanoušky, že se 
začíná znovu něco dít a  vůli pokračovat potvrzuje 
čerstvě vydané CD „Magi Jidaki“. „Oliverovka“ svůj 
zvuk míchá z přísad osmdesátkového undergroundu 
a tradičního rocku, alternativních postupů, ale i punku 
nebo reggae.

14.45 – 15.30 
OLIVEROVA DÁLKA

13.30 – 14.20 
ABOVE

Změna programu vyhrazena

ZAHÁJENÍ VE 13.15

16.00 – 16.40 
JAMARON

17.05 – 17.50 
GONSOFUS

18.30 – 19.30 
MikAel

20.10 – 21.00 
ANETA & THE SOUL 
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MikAel je zpěvák skladatel a producent. Rádiový 
úspěch písně „Easily“ dal podnět ke vzniku debutové 
desky s názvem „Easy“. Výsledkem je působivá 
kombinace elektroniky a severského popu. MikAel 
je atypický také koncertně, kde využívá pouze živý 
vibrafon s elektronickými perkusemi a dalšími bicími 
nástroji a samplem s kytaristou v jednom.

Mezinárodní hudební projekt Gonsofus je výsledkem 
spolupráce dvojice Sasha Mamaev (RU) a  Gábor 
Tokár (HU). Jejich styl spojují žánry jako reggae, 
dub, hip-hop a elektronika. Koncerty jsou velmi živé 
a energické, a přestože se jedná o dvojici hudebníků, 
Gonsofus ovládají až deset hudebních nástrojů 
a prostřednictvím loopování vytvářejí neuvěřitelnou 
show se zvukem. V  rámci svých turné se objevili 

na pódiích v  19 zemích světa. Svůj 
specifický hudební mix různých stylů 
kapela označuje jako “transcontinental 
groove”.

22.00 – 23.00 
POLETÍME?

Po třetí písničce zjistíte, že je milujete celý život! Umí 
odlehčenou formou vyprávět o složitých a smutných 
věcech tak, že jejich koncerty dýchají barevnou 
náladou, svižnou rytmikou a tanečními kreacemi 
publika. Vtipné, poetické a přímočaré texty jsou 
jejich devízou! Nudit se s nimi nebudete, už jen pro 
netradiční nástrojové obsazení, se kterým muzikanti 
zvládají výtečně punk, stejně jako jazz. Kapelníkem, 
zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely je 
charismatický výtvarník Rudolf Brančovský.


