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Vyřiďte doma, že kapela Spolektiv vydává své třetí řadové album. V období 11. října - 20.
listopadu se chystá pokřtít CD na místech, kde má svoje fanoušky. Ku příležitosti tohoto turné
jsem kapelníka Spolektivu,
Jaroslava Hnízdila, požádal o
krátký rozhovor.
Jardo, budou koncerty zaměřené na křest CD
Vyřiďte doma
něčím jiné oproti běžným koncertům? Pokud ano, tak čím?
Koncerty zaměřené na křest CD Vyřiďte doma se budou lišit od běžných koncertů. Vydání
nového alba je pro každého hudebníka velkým mezníkem. Do života vplouvá záznam tvůrčího
hudebního procesu, který lze parafrázovat jako zrození. Iniciačním aktem pak lze považovat
křtící koncerty, na kterých je nové album uváděno do života.

Křtící koncert doprovází blíže těžko specifikované vnitřní chvění. Není to jen o písních, je to o
rozdání se posluchačům a divákům jiným způsobem. Křest nového alba je přímo úměrný křtu
vlastního potomka. Velmi potěší, jsou-li při takovém životním aktu přítomni pro nás důležití lidé,
kteří mají pro náš život a naše činy veliký význam. Mohou být pak v hledišti coby diváci, mohou
být hudebními hosty na jevišti. A tak to bude i při uvádění do života alba Vyřiďte doma. Úžasní
hosté na jevišti i v hledišti. Bude to společný svátek.
Máš ve městech, kde hrajete, domluvené kmotry? Můžeš případně nějaké prozradit?
Role pomocníka, který uvádí dílo do života, je důležitá a potřebná. Jak pro tvůrce, tak pro dílo
samé. Zda takového pomocníka budeme nazývat kmotrem, to až tak důležité není. Dobré však
je, aby takoví pomocníci existovali. Spolektiv takové pomocníky, chceš-li kmotry, má. Rád
prozradím jejich poslání. Nejedná se o celebrity ve smyslu mediální známosti. Jedná se o
celebrity blízké nám, kapele Spolektiv. Určitě čtenáře potěší, že společně s nimi a s námi budou
postupně na jevišti průvodci křtů alba
Vyřiďte doma Zden
ěk Schwager
,
Láďa Vondrák
,
Luboš Šutrák Klejna
,
Mirek Ošanec
či
René Souček
.
Co bys vzkázal posluchači, který zatím váhá, zda přijít či ne? Co bys vzkázal posluchači,
který vůbec neváhá a přijde?
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Že je to jeho volba. Každý nechť se rozhodne podle svého. Určitě si dnes každý člověk může
vyhledat informace a záznamy o naší muzice. Mnozí jsme přesvědčeni o tom, že živé
vystoupení je ale o něčem jiném. Atmosféru koncertu, zvláště toho křtícího, je úžasné zažít.
Pochopitelně je to také o vkusu. A ten se diktovat nedá. Každopádně, milí posluchači, neváhejte
a přijďte. Bližší informace o kapele najdete na www.spolektiv.cz . Tak prosím, Vyřiďte doma.
..že
Spolektiv
se těší na každého z vás.
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