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Koncert TISÍC A JEDNA NOC představuje

písně z nového autorského alba českého

zpěváka a skladatele Martina Chodúra .  Jak

už samotný název napovídá ,  je album

inspirované legendární knihou příběhů ze

Středního východu .  

Autorovi byla kniha inspirací zejména

kvůli své zajímavé literární struktuře a

formě ,  resp .  nekonečnému množství

možností ,  jak vnímat příběh .  A tuto

mnohovrstevnatost lze najít také v písních ,

které vypovídají reálně o světě v němž

žijeme ,  ale odráží svět příběhů ,  labyrintů ,

lásky a magičnosti .  Najdeme zde

zasněžené Beskydy ,  které splývají s

dunami písečné pouště nebo džiny

prchající z lahví otevřených šampusů či

tak trochu jiného Amora .  

Stejně jako slavná kniha je i album směsicí

nejrůznějších stylů od popu až téměř po

art rock .  Charismatický hlas Martina

Chodúra na něm provází posluchače jako

Šeherezáda v knižní předloze .  

Nové album láká na velké melodie

zazpívané snadno rozpoznatelným hlasem

za doprovodu skvělých muzikantů kapely

MACH ve složení (Vlastimil Šmída - klávesy ,

Patrik Benek - bicí ,  Ivo Morys - klávesy ,

Marek Dufek - basová kytara ,  Adéla

Švanová - příčná flétna) .

Lyrické písně ,  velké balady i energické

skladby plné života jsou autorskou tvorbou

Martina Chodúra po textové i hudební

stránce .  Posluchač v nich může najít

mnoho literárních i hudebních odkazů a

poselství ,  která nebývají v populární hudbě

typická .  

Koncert v délce 90 minut je určený široké

veřejnosti .  Lze ho zařadit na festivaly ,

městské slavnosti nebo jako samostatný

koncert .
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Doprovodnou skupinu MACH Martina

Chodúra tvoří hráči bývalé velmi populární

jazzové formace The Gizd Q.  Těmi jsou

Vlastimil Šmída (klávesy) a Patrik Benek

(bicí) a další muzikanti patřící mezi špičku

moravskoslezského kraje v mnoha  různých

hudebních oblastech - Ivo Morys (klávesy) ,

Marek Dufek (baskytara) a Adéla Švanová

(příčná flétna) .  Všichni členové skupiny

jsou uznávanými hráči v oboru ,  aktivně se

věnují jazzové hudbě a improvizaci a mají

dlouholeté profesní zkušenosti s hudbou

všech žánrů .  

Společně s Martinem Chodúrem nahráli

pět alb a odehráli desítky úspěšných

koncertů v České i Slovenské republice .  S

kapelou na koncertech hrají zejména

autorské písně z alb ,  které se řadí do pop-

rocku a mají přesahy do ostatních žánrů .

Hlavními atributy jsou silné nosné melodie

naplno využívající zpěvákův velký hlas a

poetické texty se sugestivní interpretaci .

rádi zahrajeme také u vás


