Slet bubeníků 2013

Smržovka je na své bubeníky pyšná…
Pilotním koncertem odstartovala
ve čtvrtek 17. října koncertní série Sletu bubeníků a k slyšení byly opět zcela
nové skladby.

Stil in Space Tour 2013

Bubenický tým tvořili špičkoví hudebníci: David Koller, Pavel Fajt, Miloš Vacík, Onna Kastner, Tomáš Reindl, Pavel
Koudelka a Ondřej Anděra.
Včerejším pilotním koncertem ve Smržovce se Slet bubeníků poprvé představil publiku. Odstartovala tak koncertní
série, která navštíví dalších 14 českých
měst.
Koncert v sále smržovského Parkhotelu je vždy zcela speciﬁcký. Právě
zde totiž každý rok Slet bubeníků nacvičuje a tvoří a odehraje zde první
koncert. Diváci ve Smržovce se vždy
cítí být součástí bubenického týmu,

jsou pyšní na to, co výjimečného v jejich
městě vzniká. Na několik dní v roce se
severočeská Smržovka stává jakýmsi
bubenickým centrem a Smržovka svým
Sletem naprosto žije. Vše začíná již
workshopem, který bubeníci každoročně připravují pro postižené děti. Děti
s handicapem se sem sjíždí doslova
z celé republiky a bývá to silný zážitek
nejen pro děti, ale i pro hudebníky.
Rytmus je často jedinou možností, skrz
kterou tyto děti sdílejí hudební zážitky.
Pro všechny zúčastněné je dojemné,
jak se děti přes různé zdravotní překážky přidávají ke společnému bubnování.
Následný koncert navštívilo několik
set lidí všech generací. Bubeníci nasadili od první skladby rychlé tempo, které
v první třetině mírně zpomalilo. Každý
hudebník dostal prostor ve skladbě,
kde dominoval a kterou inspiroval ostat-

ní. Slet se představil jako kompaktní
tým, z kterého nikdo netrčí, kde všichni
hrajou za všechny. Všichni za jednoho,
jeden za všechny. V závěru diváky vybičovala doslova rytmická smršť. Smržovské publikum aplaudovalo a nechtělo
hudebníky pustit z podia. Koncert se tak
protáhl na celé dvě hodiny. Přestože šlo
o první představení na třítýdenním turné
a hudebníci ještě vychytávají celkový
koncept koncertu, vždy patří toto pilotní
vystoupení k nejlepším v celém turné –
právě díky smržovskému patriotismu,
který je doslova cítit ve vzduchu. Poděkování tak patří všem místním, nejen ze
Smržovky, ale i z širokého okolí, kteří
se na koncert sjeli, a také Libereckému
kraji a městu Smržovka, díky jejichž
podpoře se vůbec toto vše mohlo uskutečnit. Nashle zase za rok, Smržovko.
Romek Hanzlík, 18. 10. 2013

Těžko popsat slovy, jaký vlastně letošní Slet
bubeníků byl, neboť jde především o emoce,
nadšení, gejzír energie,
něco, pro co se těžko
hledají slova. Alespoň
já je neumím najít,
neboť se u mě během dílny i koncertu
střídaly nálady, chvíli jsem se smála,
chvíli jsme bre čela, ale nebylo
to o smutku, spíš
o něčem, co muselo ven a jinou
cestu nenašlo…
Kdo jste letos nepřišel, přijďte určitě příští rok, stojí to
za to… 
MaR

Fotogalerie a videa:
www.smrzovka.cz
www.sletbubeniku.cz
Fota:
M. Vrkoslav, B. Svobodová,
R. Hanzlík, M. Rajtarová

Slet bubeníků pro vás pořádá město Smržovka ve spolupráci s Romkem Hanzlíkem.
Děkujeme
za ﬁnanční podporu:
Liberecký kraj
NADACE ŽIVOT UMĚLCE
Parkhotel Smržovka
Místní akční skupina
Rozvoj Tanvaldska

Děkujeme
za mediální podporu:
Radio Contact Liberec
Jablonecký deník
Český rozhlas Sever
Jablonecká tiskárna
Naše Jablonecko

Děkujeme:
Patrik Bonnan – Parkhotel
Smržovka
POMI market Smržovka
Všem pomocníkům
a dobrovolníkům 

