Stručné ohlédnutí za festivalem White Stork 2020 (subjektivní náhled)

Hned v úvodu je nutno podotknout, že organizace a příprava (zejména “cateringu“)
vyžadovaly velké úsilí od všech zapojených členů KBR (Kamarádi balkánského ranče) a to
je třeba ocenit uznáním a poděkováním.

Program festivalu začal páteční “seancí“ ve velkém stanu s country kapelou
„DRUHEJ DECH“ Luka nad Jihlavou“. Dobrý zvuk a perfektní výkon měly vliv na navození
pocitově bezvadné nálady pro hlavní sobotní program.

Sobotní přehlídku zahájil tradiční a osvědčený moderátor Milda Toman, který pozval
na koncertní pódium místní kapelu PRAŽCE. Ta podle zvyklostí (v roce 2019 získala “Cenu
publika“), tzv. “otvírala“ celou akci.

Pražce předvedly inovovaný set, sestavený jak z několika premiér (např. Bowlin´
Green / Hard Hearted / Yellowhead / Až přebrodím řeku), tak ze songů prověřených časem
(Shadows In My Room / Deep Elem Blues / At je to
rychle / Zas sedím tak sám / Silver Dew On The
Blue Grass Tonight, etc). Výkon solidní a celkový
dojem velmi dobrý. Nutno podotknout, že k tomu
přispělo i věcné a promyšlené konferování.
Skupina se snaží o co nejlepší provedení a je to
slyšet. Styl, který produkuje nazývá sama jako

“pleby-grass“, což je lidový bluegrass. V přídavku pak zahrála osvědčenou skladbu
“Navrch dej tuhle kartu“.
Bluegrassová kapela z Brna s názvem Kósavá deka. Protože jsou „brňáci“- takže
opravdu ne "kousavá deka", ale pěkně kósavá .Svým projevem a výběrem repertoáru se
orientuje nepokrytě na superskupinu let osmdesátých – The Newgrass Revival. Na jejich
hity tvoří české texty a instrumentálně se
snaží jejich projevu přizpůsobit. Velmi
dobrá mando a vokály. Poněkud to bylo
částečně rušeno někdy jakoby komickým
konferováním v estrádním duchu, ale
budiž. Ještě je třeba ocenit dobrou práci
na pozici bassguitar.

BRZDAŘI - Kutná Hora
Brzdaři jsou skupinou, která v českých
poměrech patří mezi "služebně nejstarší".
Předvedly set v duchu klasického bluegrassu
a také songy s prvky gospelu. Skupina má
vyrovnaný projev, výborné vokály. Z nástrojů
byly mandolína a dobro špičkové. Jejich
projev by se dal charakterizovat jako
„gentlemanský“ bluegrass. Ze songů utkvěly
– Two Little Boys / Vlak má čas / Over In The
Glory Land a Southbound.

NEW RIVER TRAIN – A/CZ

Nový říční vlak - od roku 1993 společně
znovu.
Kapela kolem Mojmíra “Tarase“
Ševčíka
se
zaměřuje
na
rozmanitý
bluegrassové repertoár, včetně vlastních
songů. Stylové je to salonní projev –
vynikající banjo a kytara, ostatní také na
vysoké úrovni. Výborné vokály. Z uvedených
skladeb je třeba připomenout – Unwanted
Love / Julius Finkbine´s Rag / Minor Swing /
Big Blue Raindrops / I´m Dreaming Slow a
přídavek New River Train.

ALBUM - Chomutov

S chomutovským Albumem se posluchači
setkávají již od roku 1986. Na festivalu WS
byla na pódiu v roce 2012. Set je mixem
anglických a českých textů. Projev byl velice
působivý, dalo by se říci až “silový“.
Dominantními nástroji byly banjo, mandolina
a dobro, to vše doplněno výtečnou
bassguitar. Vokální stránka bez připomínek.

Set je mixem anglických a českých textů. Projev byl velice působivý, dalo by se říci až
“silový“. Dominantními nástroji byly banjo, mandolina a dobro, to vše doplněno výtečnou
bassguitar. Vokální stránka bez připomínek.
Výrazné songy – Bye, Bye Love / Call Me The Breeze / Marbletown / Deep Elem Blues,
etc.
NOVÁ SEKCE (The New Section) - Praha
Nová Sekce vznikla v
roce 1988 a od počátku byla
hlavním těžištěm kapely vlastní
tvorba, která byla ovlivněna
undergroundem,
jazzem,
rockem,
reggae
a
také
skupinou New Grass Revival.
Kapela předvedla vyrovnaný
projev na všech postech,
přesto
je
třeba
uvést
dominantní banjo a mandolínu.
Pokud u Albumu je uveden
pojem “silový“, tady by se dalo
hovořit o “supersilovém, valivém stylu“. Nejvýraznější kousky – Starý kecky / Sittin´On Top
Of The World / Blue Night / Kentucky Waltz //. Publikum zaujali velmi a při závěrečném
sčítání se to projevilo největším počtem žetonů – se stali nositeli “Ceny publika“ pro rok
2020.

Jako hlavní host vystoupila skupina NEZMAŘI – Čechy (jižní).
Folková skupina NEZMAŘI byla
založena počátkem roku 1978.
Zahrála
celou
řadu
svých
osvědčených hitů a rozezpívala
početné
publikum.
Dá
se
konstatovat, že vesměs byli všichni
nadmíru spokojeni a koncertní
program dospěl ke zdárnému
závěru.

Poté následovalo (již ve stanu) koncertování loucké skupiny Direct, kde se připojili někteří
další hudebníci – zde např. Zdeněk
Lucák na dobro (člen kapely Album
Chomutov).

Na úplném závěru se podíleli různí hudebníci, kteří „“jamovali“ až do cca 03 00 hod. ráno.

Co říci závěrem?
Můžeme směle prohlásit, že se jednalo o zdařilý ročník ve všech směrech – počínaje
počasím (např. minulý týden Banjo Jamboree Čáslav propršelo), přes výbornou
organizaci, včetně cateringu (nápoje, občerstvení, apod.) Vystoupení jednotlivých skupin
bylo, celkově se dá říci, excelentní, dobrá účast publika, takže – již nás nečeká nic
dalšího, pouze 20. ROČNÍK WHITE STORK (25 - 26. 6. 2021)
Ještě jednou díky všem.

Nezávislý publicista ve spolupráci s Wendy Cross
Luka nad Jihlavou – 04. 07. 2020

