fenomén

Pøedchozí stránky jsme Žofínem ukonèily, ale Žofínem mùžeme opìt klidnì zaèít. V tomto významném spoleèenském centru, hrál pøi svém prvním
veøejném pražském vystoupení totiž i fenomén tohoto vydání –

swingová a taneèní kapela BLUE
Než se však dostali do povědomí posluchačů,
stálo je to všechny, zejména pak zakladatele
a kapelníka pana Václava Marka, spoustu vytrvalé práce a úsilí. V dnešní záplavě různých novodobých kapel
a souborů působí jako by sem
byli opravdu sesláni z 30 a 40
let minulého století, z doby, kdy
pánové nosili smoking a dámy
slušivé róby. Z doby, kdy bylo vše
(alespoň co se týká hudby) klidnější, vznešenější a úsměvnější.
Stejně jako BLUE STAR.

STAR.

Byli ètyøi
Na základě tohoto vystoupení dostali nabídku,
zda nezvažují o založení větší sestavy. Přibrali
tedy kytaristu a houslistku. V této sestavě hrávaly na různých vernisážích a v galeriích v Hradci
Králové a okolí. Stávali se postupně známými.

Bylo jich pìt
Pak přišla nabídka z Klicperova divadla v Hradci Králové a současně byl přibrán zpěvák, klarinetista a saxofonista (alt a tenor) v jedné
osobě. Do té doby kapela zpěváka neměla. Byl
to velmi dobrý tah a v této sestavě pak hráli
necelé dva roky.

Byli dva
Vznik kapely BLUE STAR, můžeme datovat od
16. září roku 1999, kdy současný kapelník
a hráč na akordeon Václav Marek spolu se svým
kolegou a letitým přítelem, kontrabasistou Tomášem Dvořáčkem, měli pod tímto označením
své první veřejné vystoupení v galerii v Hradci
Králové.
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Bylo jich šest
Jednou si kapelník řekl, že by chtěl celou tu
sestavu udělat ještě více dobovější. Jedním ze
stěžejních nástrojů této hudby je trumpeta,
na kterou se používají různá dusítka a ty pak
vydávají známé, originální zvuky. A tak přibrali
trumpetistu.

A je jich osm

poslech, ale je na ně také krásný pohled. UklidV šesti lidech hráli do té doby, než odešel sa- ňující … jako šumění moře... jako barva moře...
xofonista (a zpěvák v jedné osobě), bylo tedy modrá... blue.
nutné přijmout někoho nového. Byli přijati hned dva noví členové. Zvlášť člověk BLUE STAR – barva moře, ale také barva jazzu.
věnující se saxofonu a klarinetu, a zvlášť BLUE STAR – Hotel Modrá hvězda, a nebo také spojení
zpěvák. Spolu s nimi přišel i bratr kapelrůzných dobových názvů.
níka, v roli moderátora – konferenciéra.
BLUE STAR – Hvězda, která už svítí…

A je jich i deset … až dvanáct
Základní sestavu tvoří osm lidí, na kterou se
však podle potřeby nabalují ještě další hudebníci. Např. bubeník, hostuje také sólová zpěvačka, případně dívčí vokální trio, takže se celá
sestava dostává až na profesionálních deset,
dvanáct lidí.
Téměř všichni členové souboru pochází z Hradce Králové a okolí. Znají se ze škol, ze studií, jeden o druhém věděli. To je dobře, neboť podle
slov kapelníka Václava Marka, je důležité mít
kolem sebe lidi, které tato hudba opravdu baví,
mají k ní vztah, jsou spolu zajedno a dělají ji
s láskou.
Neopomenou ani na celkový vzhled kapely,
pánové ve smokingu, s napomádovanými vlasy, dámy v kostýmech, které „okoukaly“ v dobových žurnálech. Je s nimi nejenom krásný

Za dobu svého působení mají za sebou BLUE
STAR řadu vystoupení, spolupráci s již zmíněným Klicperovým divadlem v Hradci Králové
a palácem Žofín, Východočeským divadlem
v Pardubicích, pražským divadlem Semafor,
Týnišťským swingovým festivalem a dalšími.
Hostovali také v zahraniční; v Norimberku, Lipsku, Drážďanech a Bruselu.
Mediálního prosazení se jim dostalo zejména
díky panu Zdeňku Svěrákovi, kdy hráli v centru
Paraple, tehdy se poprvé ocitli na obrazovce
České televize. Díky jejich obdivovateli a známému milovníkovi 30. a 40. let Aleši Cibulkovi, jsou známí také v Českém rozhlase. Kromě
těchto dvou pánů spolupracovala či spolupracuje s BLUE STAR i řada jiných osobností, jako
např. Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Josef Zíma,
Daniela Šinkorová, Jan Rosák, Michal Stejskal
a další.

15

fenomén

Za zmínku úspěchu stojí jistě i ples Hradní stráže v roce 2003, kde hráli Václavu Havlovi před jeho
odchodem z prezidentské funkce.
V lednu 2006 vydal Václav Marek a jeho BLUE STAR debutové CD – Opus One a v říjnu 2008 druhé CD – Několik přání ve speciální edici, jehož součástí je mj. i knížečka pamětí hudebního skladatele a předního aranžéra Orchestru
R. A. Dvorského pana Václava Pokorného, věnované k jeho devadesátým narozeninám. Mimochodem právě pan Václav Pokorný,
skladatel takových hudebních šlágrů jako jsou: Chladné polibky, Říkej
mi to prosím potichoučku, Šumění deště aj., se o této kapele vyjádřil,
že kapelu BLUE STAR považuje za současnou Melody Boys a pana kapelníka Václava Marka za novodobého R. A. Dvorského. Větší pocty
si určitě přát nemohli.
Kapelu BLUE STAR nelze popsat na papíře, musíte ji především vidět a slyšet. Ať už prostřednictvím CD a nebo na některém z připravovaných vystoupení. To nejbližší se bude konat:
> 9. 12. 2008 od 19.00
„Modrá Hvězda Vánoc 2008“
Filharmonie Hradec Králové
Vánoční koncert

> 14. 12. 2008 od 19.00
„Modrá Hvězda Vánoc 2008“
Divadlo Semafor Praha
Exkluzivní hosté:
pí. Jitka Molavcová, p. Jiří Suchý,
p. Michal Stejskal
Vánoční koncert

A kdo to nestihne letos, má na to celý
příští rok, nebo raději roky, poněvadž
hudba, která má i po několika desítkách
let stále nové a nové posluchače, si to
určitě zaslouží. A zaslouží si to i kapela
BLUE STAR. Kapela, díky které se přenesete do let dávno minulých, kdy bylo
všechno... tak nějak ...čistší.
Text: Alexandra Stušková, DiS
Foto: archiv BLUE STAR
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> 21. 12. 2008 od 19.30
„Modrá Hvězda Vánoc 2008“
Kdyně
Exkluzivní hosté:
pí. Eva Hrušková, p. Jan Přeučil
Vánoční koncert

Krátký výběr z mnoha písní repertoiaru ansámblu
Blue Moon
/ R.Rodgers, L.Hart
Budeš mou
/ P.Kareš
Cikánka
/ K.Vace
Dívka v modrém
/ S.E.Nováček, O.Nový – K.M.Walló
Full Hand
/ J.Ježek
Hello Dolly
/ J.Herman
Hm hm
/ L.Korbař, J. Moravec
Chladné polibky
/ V.Pokorný, J.Aplt
I Got Rhythm
/ G.Gerschwin, I. Gerschwin
Jen pro ten dnešní den
/ S. E. Nováček, J Gruss
Oči čokoládové
/ J. Mihule, F. Kudrna
Poznáte lehce náš rytmus / L.Korbař, J. Moravec
Říkej mi to potichoučku
/ V. Pokorný, J. Mládek
Sám já chodívám rád
/ E. Fiala, J. Gruss
Šumění deště
/ V. Pokorný, J.Mládek
Valčík na rozloučenou
/ R. Burns
Život je jen náhoda
/ J.Ježek, J. Voskovec, J. Werich
více na www.blue-star.cz/repertoir.htm nebo přímo
na www.blue-star.cz

