
nerd seeing sounds

iggy pop 
& The sTooges
20. 9. ArenA 
hC spArTA prAhA 
ggy Pop bývá zcela právem považován za zaklada-
tele punku. V roce 1968 založil v Detroitu skupinu 
The Stooges a po boku s New York Dolls, Ramones 
se stali hlavní inspirací pro britské punkery – Sex 
Pistols, Clash a The Strangers počínaje a repre-
zentanty nové vlny – Joy Division nebo Siouxie 
& The Banshees (ne)konče. Iggy vloni oslavil 60. 
narozeniny, je ve výtečné kondici a svoji kariéru se 
rozhodně ještě ukončovat nechystá. Ale proslýchá 
se, že jeho letošní turné po Evropě je se skupinou 
Stooges zřejmě jeho poslední.

off fesTivAl
mogwAi,  
iron & wine, 
CAribou 
kiedy: 8–10.08 
Mysłowice 
Vokalistem Myslovic – Arturem 
Rojkem - organizován Off Festi-
val nepřestává s podporou hud-
by, kterou s jistotou nenaleznete 
v mainstreamových médiích. 
Indie rock, folk, avangarda, 
akustika, elektronika, syntezá-
tory, harfy či klavír – mimo jiné 
takové nestandartní  zvuky můžete očekávat, 
když přijedete do Myslovic. Společně se tam 
ukáže více než  50 skupin. Hrát budou mezi 
jinými: MOGWAI, IrOn & WIne, ClI-
nIC, Of MOntreAl, BrItIsh seA 
POWer, JAMes ChAnCe, sInGA-
POre slInG, CArIBOu, MenOMe-
nA, DAt POlItICs, hOMO tWIst, 

Dick 4 Dick, Leszek MożDżer 
s PrOJekteM lutOsPhere, MO-
tion trio, BuDyń i sprawcy 
rzePAku, IzrAel ‘83, MuChy, 
luC I rAhIM, shOfAr, AfrO 
kOlektIv, WAGleWskI fIsz 
eMADe I rentOn.

Vyber` ˇ

Museli se prostě vrátit s novým mate-
riálem. Po skončení činnosti roku 2005 
chlapci z  N*E*R*D samozřejmě nepřestali 
pracovat, nakolik produkty, do kterých byly 
namočeni (naposledy mezi jinými Madon-
na), by jsme mohli dlouho jmenovat. Ale 
pravda je taková, že všichni čekali na jejich 
nové autorské dílo. První album Pharrella 
Williamsa i skupiny „In Search Of…” z  roku 
2002 je přelomovým a teď již klasickým 
materiálem, který ukazuje, že hip-hop není 
jenom napodobenina, ale taky funková gi-
tara i bicí, kterých znění se stalo firmovým 
logem. Nejnovější dílo superproducentů 
překvapuje dalšími experimenty. Takt 
je výrazně oddělen, je mnoho jazzových 
vsuvek a navázání na soul z 60. let. A texty? 
Phareell tak jak obyčejně spívá o tom, že 
je nadrženej. Naštěstí jeho funinky taky, co 
předpovídá  N*E*R*D úspěchy.
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designu neunikneš!
7.–12. 10. prAhA
Letošní jubilejní 10. ročník Dnů designu v Praze Designblo-
k’08 zaplaví celé hlavní město v týdnu od 7.–12. 10. Srdcem 
akce bude Superstudio Corso II v Karlíně, kde budete moci 
vidět opět výběr toho nejlepšího z českého designu, co se 
za uplynulý rok odehrálo v projektu Designers Catwalk a 
také zbrusu nový projekt pro firmy a výrobce pod názvem 
Créme de la créme. Samozřejmě pak výstavy, přednášky 
a již tradiční design shop, VIP lounge a dětský koutek, bar 
a kavárnu. Úplnou novinkou a premiérovým projektem 
letošního ročníku je platforma Designblok Fashion Week, 
kde uvidíte na 30 módních přehlídek, fashion projektů a 
výstav týkajících se módy ve speciálním Superstudiu Dox v 
Holešovicích. Dnes již klasické designové zóny, jako je Kar-
lín, Holešovice, Staré a Nové Město či Vinohrady vás během 
pražského týdne designu zvou k návštěvám, koktejlům a 
speciálním prezentacím zde sídlících firem a showroomů.                                                               
www.designblok.cz
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ColdplAy
22. 9. 
o2 ArenA – prAhA
Britská čtveřice Coldplay, která si svými melancholic-
kými kytarovkami podmanila celý svět a získala několik 
ocenění Grammy, míří poprvé do České republiky. 
Evropské turné Viva La Vida podpoří aktuální čtvrté 
studiové CD Viva La Vida or Death & All His Friends, 
které vyšlo v půlce června. Podle slov Chrise Martina 
je nové album „rychlé, temné a těžké“. Produkovali jej 
Brian Eno a Markus Dravs. Nové songy se opět pohybují 
na hraně rocku a popu s alternativními i elektronickými 
vlivy a skladby jsou opatřeny introspektivními texty

levi’s® blÝskÁ swArovskÝm
Není všechno zlato, co se blyští, ale v přicházející sezóně 
jeseň/zima ’08  vlastně budeš zářit  ty! Značka, která bude 
mistřem v oblasti diamantů, ozdobila krystály sérii džínsů 
Levi’s® Red Tab® pro ženy.  
Tímhle spůsobem vznikla limitována edice třech nejpo-
pulárnějších modelů kalot: Levi’s® 470 Slimmer Straight, 
Levi’s® 571 slim-fit oraz Levi’s® 473 Super Skinny – 
se zadním váčkem ozdobeným exkluzivně bílými, černými 
a taky červenými diamanty. Tvoří populární klenutou formu, 
která působí efektivně kontrastně s modrými a černými odstíny 
džínsů. Dílo pečetí lesknoucí kovová nit a taky diamantové nity. 
Pozor! Krystálové džínsy Levi’s® Red Tab® jsou pro nošení neje-
nom na speciální příležitosti!
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r.e.m. 
17. 8. eden – prAhA 
Michael Stipe, Peter Buck a Mike Mills 
se letos vracejí do Evropy, kde se naposle-
dy hráli v roce 2005. Americká legenda 
koncertně podpoří album Accelerate, které 
vyšlo 1. dubna. Dlouho očekávaná deska je 
v pořadí čtrnáctá studiová a pod produkcí je 
podepsán držitel Grammy Jacknife Lee, který 
produkoval například The Hives, Kasabian 
a Bloc Party. Recenze na nové R.E.M. jsou v 
podstatě stejné – extrémně nadšené, skoro 
extatické. Získali zpátky svou energii a 
natočili syrovou suverénní nahrávku, která 
funguje – našli cestu zpátky k rock ń́ rollu, 
který ani v padesáti nezní trapně.

reCApiTulATion – we fighT 
for TeChno!
1. 08. bobyCenTrum brno 
Prostě rekapitulace toho nejlepšího z projektů Apokalypsy. 
Uvidíte headlinery, kteří v Bobycentru excelovali, byli 
originální a spoluutvářeli české taneční dějiny. Na hlavním 
pódiu vystoupí legendární DJ, remixér, producent, kontro-
verzní techno alchymista, jeden z nejgeniálnějších tvůrců 
elektronické hudby a člen světově nejuznávanějšího labelu 
NovaMute – LUKE SLATER (UK). Další hvězdou bude mi-
str belgického groovy soundu, mnohonásobně oceněný pro-
ducent MARCO BAILEY (BE). Zahraje dáma „první ligy“ 
techno music GAYLE SAN (Singapur), „hudební architekt“ 
a zakladatel stylu  hardfunk CARI LEKEBUSCH (SWE) i 

kAlhoTovÝ 
skokAni
Ok, o tom, že všechny 
levisky jsou superkom-
fortní a lehké pro nošení, 
ví každý. Ale dokázali by 
jste udělat salto a přistát 
v oblíbených džínsech? 
Takové kousky dělá skupi-
na skokanů z USA, který 
své akrobace sfilmovali a 
dodali na You Tube. Můžete si tam prohléd-
nout, jak s bláznivou radostí provádí salta 
z houpaček, balkonu anebo stojíc na rukou 
a nakonec přistávají v Levi’s® 501® seans 
držených jinou osobou. Tenhle klip oběhl celý 
svět a je možné si ho prohlédnout na::
httP://Pl.yOutuBe.COM/ 
WAtCh?v=Pshf2vuAu_Q
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sÁzAvAfesT 2008: 
pro všeChny 
Multižánrový a multikulturní festival letos uvítá 
velké množství zahraničních hostů a opět se 
posouvá o laťku výš a především si zachovává svou 
jedinečnost, kterou je nejen hudební všestran-
nost. Představí se například R´ń B zpěvák Sean 
Kingston, který do České republiky zavítá vůbec 
poprvé, ale i jamajští ska mazáci The Skatalites, 
taneční Sister Bliss, The Young Gods ze Švýcarska, 
početná britská formace Transglobal Underground, 
legendární německá elektronická kapela Camoufla-
ge proslavená hitem Love Is a Shield, charismatic-
ká reggae zpěvačka Yaz Alexander a stovky dalších 
zahraničních i domácích umělců. Nejen muzika, ale 
i film, divadla, workshopy a autorská čtení – ukáz-
ky ze svých knih letos opět představí spisovatel 
Michael Viewegh a Natálie Kocábová, současně 
vystupující jako host kapely Michala Pavlíčka ml. 
Gang-ala-Basta.

ˇ



zlATÝ knoflÍk 
V LUisAViARoMĚ
18. červne proběhla ve Florencii velká akce při 
příležitosti nového otevření luxusního obchodu 
Luisaviaroma. Mekka známá po celém světě 
slavila obnovení svého sídla, organizujíc exklu-
zivní ukázku Levi’s® 501® jeans’ Gold Edition. 
Tenhle nezvykle hezký zjev má 24- karátový 
knoflík a je ušit z nejlepší džínsoviny, díky 
čemu dizajn zlatých Levi’s® 501® jeans spájí 
luxus s komfortní jednoduchostí. Nic divného, 
že se stali okamžitě horoucím cílem rivalizace 
všech zběratelů zamilovaných do džínsů. „Jsme 
velice vzrušeni, že jsme mohli slavit otevření 
Luisaviaroma taky s exkluzivní ukázkou Gold 
Edition našich kultových Levi’s® 501® jeans. 
Obě značky mají kořeny v tradici a současně 
jsou moderní. Dávno fandíme Luisaviaromě 
a jejich progresivní kreativitě” – shrnuje You 
Nguyen, Levi’s® Senior VP of Product Design, 
Merchandising and Licensing.
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sAnTogold
sAnTogold
Basové zvuky hitů Santogold již zní v reprá-
cích boomboxů od Miami po Bejrut! Tahle 
hudební petarda z Brooklynu je projektem 
vokalistky Santi White a taky jejího přítele 
Johna Hilla, se kterým představovali punko-
vou kapelu Stiffed. Své hudební skušenosti 
využili v Santogold, v rámci kterého hrají 
hudbu spočívající na hlbokým basu a tribalo-
vém znění. Tahle fuze punku, reggae, grimu, 
indie rocku a elektro navazuje na stylistiku 
M.I.A., se kterou nakonec Santi spolupra-
covala. Její hlas je popísován jako spojení 
vokálu Gwen Stefani a Janelle Monáe a svůj 
talent potvrzuje ve 12 kompozicích jaké se 
nachází na CD. Ve studiu pomohli Santogol-
du: Naeem, FreQNasty, Diplo, Switch, John 
Hill i Disco D.  Ale sama Santi pomohla s 
texty Lily Allen, koncertovala s Markem 

sAm spArro
blACk & gold
Sam Sparro je jedním z umělců, který svůj neobyčejný hudební talent dokáza-li přeložit do jezyka populární hudby.  Tenhle 25 letní chlapík s širokým a hezkým hlasem, je inspirován soplem a současně zvuky Hot Chip. Vlastně se objevilo jeho debutní CD, které kraluje na parketech díky své atmosféře elek-tro, funk, soul a pop. Sám dokonale ví, jak se přesadit v dnešních časech na veřejnosti. Tenhle sexy šílenec sám projektuje dizajn na obaly svých sing-lů, točí zábavné filmy ze zákulisí, které poté dává na You Tube a příležitostně je dídžejem na akcích s časopisním obsazením (!). 

Jednoho dne sama Chaka Khan slyšíc jeho písničky vykřikla: „O kurník, ten bílý chlapík opravdu ví spívat!” Může být lepší reference?

supporT lesbiens
zhUdebniLi MáchůV Máj 
„Byl pozdní večer – první máj – večerní Máj 
– byl lásky čas.“ Tak začíná nejen nový film 
„Máj“ režiséra a kameramana F.A.Brabce, ale i 
stejnojmenná titulní píseň od skupiny Support 
Lesbiens. Po dlouhém hledání autora hudby 
nakonec přizval F.A.Brabec ke spolupráci již 
zmiňovanou kapelu, pro kterou byla tato výzva 
natolik silná, že kvůli ní přerušili práci na 
vlastním albu. „Vznikla hudba spojující energii 
s pohodou a tajemno s lehkostí, nekomplikova-
nost s fantazií, nářez i sen...“ hodnotí spolupráci 
režisér.
Premiéra 21. 8. 
Nyní již Support Lesbiens dokončují nové 
řadové album, které má vyjít na podzim a které 
podpoří halové turné s exkluzivním hostem – 
pražskou skupinou Clou, která v říjnu uvede na 
trh své třetí studiové album. 
www.supportlesbiens.cz
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plAin whiTe T´s
19. 8. kongresové 
CenTrum prAhA 
Není to tak dávno, co Plain White T ś drtili americké hitparády 
ploužákem Hey There Delilah. I tuzemská rádia začala tento 
singl hrát a okamžitě se stal fenoménem českého éteru. Pět 
kluků z předměstí Chicaga se dalo dohromady už na střední 
škole, vydali čtyři desky a se svým pop-punkem se roky potáce-
li po klubech. Pak přišla skladba Hey There Delilah, akustická 
balada, která zní úplně jinak než zbytek jejich tvorby, a začaly 
se dít věci. V letošním roce byli s albem Every Second Counts 
nominováni 2x na cenu Grammy a další, především teen a rock 
ocenění.

AlAnis morisseTTe
12. 8. kongresové 
CenTrum prAhA 
Pier Jedna z nejvýznamnějších písničkářek 
a sedminásobná držitelka Grammy vydala 
začátkem června netrpělivě očekávané album 
Flavors of Entanglement. Spoluautorem a 
producentem je Guy Sigsworth (Björk, Imo-
gen Heap). Také se rozjela na světové turné, 
v rámci kterého se poprvé na samostatném 
koncertě představí i u nás. Přijďte si po-
slechnout úchvatné momenty z nových písní 
– tajemně krásný žalozpěv nad ztracenou 
láskou Torch, jasné prohlášení Moratorium, 
hypnotický tok Tapes a In Praise of the 
Vulnerable Man... 
Neexistuje jiný podobný umělec, který by 
vás takhle vzal na emocionální pouť, jako je 
Alanis, říká Sigsworth. Její emoční rozsah je 

hippie girls
Levi’s® Red Tab®  je inspirováno v jesenní a zimní kolekci  
městským kultovním rozvojem let 1960-1980.  Pro dívky to 
je alternativa obtáhnutejch rourek. Vrací se hippisový styl, do 

kterého byly zamilováni naši rodiče. 
Levi’s®, inšpirovány 70.  lety nabízí 
široké zvony s vyšší linií pasu, do které 
zapravujeme vrchní část oblečení. 
Tahle neobyčejně ženská figúra bude 
kralovat v přicházející sezóně.

TriCky
knowle wesT 
boy 
Pioníř trip-hopu se vrací! 
Znovu nastalo příznivé období 
pro drogové, taneční zvuky. 
Posledně po deseti letech ml-
čení vydali nové CD Portishead a teď Tricky upozoňuje 
na sebe výborným novým CD „Knowle West Boy”. Vrací 
se ke kořenům, hledajíc inspiraci v chaosu velkoměsta 

rodního města. Umělec 
památního  „Maxinquaye” 
nahrál CD, který  překva-
puje bohatstvem nových 
nápadů a taky lyrickou 
hloubkou. Jak v nejlep-
ších časech  Tricky 
neobyčejně míchá 

echa post-punku, reggae, hip-hopu a čistého 
popu.  A přípomíná, proč mu patří jméno “šíle-
ného géniuse”.
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mATmos 
supreme bAloon
Matmos z Kalifornie vždy udivovali svým 
fenomenálním vzděláním v oblasti elektro-
nické hudby. Mají na svém účtu mj. album 
s hudbou, na níž se skládají výhradně zvuky 
zákroků v ordinaci. Na nové desce vedou 
posluchače do technického muzea, ve kterém 
lze najít synth-hračky z epochy, jíž vládly 
nejrůznější Moogy, Arpy, Korgy, Rolandy 
nebo Atari. Na desce ožívá svět soundtracků 
starých science fiction filmů, které by mohly 
zřejmě tvořit R2D2 a 3-CPO. Výborná zábava 
pro milovníky hudebních chuťovek.

summer of love:  
MejdAn českého  
tAnečního LétA 
16. 8. záVodištĚ 
pArdubiCe / hipodrom

Už 12 let se každé léto koná v Pardubicích 
na Závodišti velká událost – festival Sum-
mer Of Love. O jeho kvalitě a oblíbenosti 
svědčí už 6 zlatých desek za festival roku 
v Dance Music Awards. A co letos? Na 7 
pódiích vystoupí téměř stovka DJů a muzi-

kantů. Mezi nimi jsou takové hvězdy jako 
Stereo MC’s, Blank & Jones, DJ Marky, 
DJ Rush, Josh Gabriel, M.A.N.D.Y., Ed 
Rush, Marco V, Moguai a mnoho dalších. 
Summer Of Love si svou pověst získalo 
díky neuvěřitelné atmosféře a skvělým 
zážitkům. Co myslíte, co zažijete letos?
www.summeroflove.cz

jAMes bLUnt 
27. 10. ArenA hC 
spArTA prAhA
Britský písničkář se po dvou letech 
vrací do Prahy. Přijede v rámci evrop-
ského turné, na kterém představí své 
druhé album „All The Lost Souls“ z 
podzimu 2007 a které obsahuje hitov-
ky jako „1973“, „I Really Want You“, 
„Same Mistake“ či „Annie“. „Turné 
je největší zábava, co můžete zažít. 
Je to nejlepší vynález, se kterým kdy 
kdo přišel,“ těší se. 
James Blunt patří k nejúspěšnějším a 
nejpopulárnějším světovým uměl-
cům současnosti, byl nominován na 
pět Grammy, získal dvě ceny MTV 
Awards a dvě Brit Awards. Jeho hit 
„Yoú re Beautiful“ byl první britskou 
písní od dob Eltona Johna a jeho T
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sCissorhAnds
??????? 
Plzeňská indie-punková úderka o třech 
členech připravuje desku, a jestli je 
ještě na domácí scéně nějaká spravedl-
nost, čeká Scissorhands v příštích mě-
sících minimálně stejný poprask, jaký 
nedávno potkal The Prostitutes. Mezi 
jejich oblíbence patří kapely jako The 
Hives, The Rapture či The Strokes a 
na jejich muzice je to v tom nejlepším 
slova smyslu poznat. Pod drobnohled 
si ji vzal nejen časopis Filtr (Objev 
roku 2007), ale také frontman kapely 
Sunshine Kay Buriánek, který se ujal 
produkčního vedení jejich podzimního 
debutu, jehož název ještě není do této 
chvíle znám. Můžete od něj očekávat 
nezvykle ostrý sound a smysl pro melo-
die, které se vymykají tomu, co mladé 
kapely u nás běžně produkují.
www.myspace.com 
/scissorhandsarefuckers


