UNI + FULL MOON = UNIMOON
Hudební magazíny se spojily při pořádání festivalu s unikátními vystoupeními
Meat-House Chicago I.R.A. nebo Phila Shoenfelta
Pro hudební časopisy UNI a Full Moon je shodně rok 2020 významný. První jmenovaný
vstoupil do svého třicátého ročníku, druhý si připomíná deset let od svého založení.
Protože mezi oběma médii panuje přátelství a v některých oblastech i spolupráce,
rozhodla se spojit i k společné oslavě: jednodenní hudební festival UNIMOON proběhne
na třech scénách v pražském Kaštanu v sobotu 12. září. Návštěvníky bude čekat bohatý
zejména hudební program včetně několika velmi raritních vystoupení.
"Festivalem UNIMOON jsme se rozhodli sdělit, že mezi našimi časopisy neexistuje
konkurenční řevnivost, naopak, vzájemně svoji práci velmi respektujeme a ctíme. Ostatně,
rádi si tu a tam také ´půjčujeme´ některé autory a na řadě festivalů se už léta prezentujeme na
společném prodejním stánku," říká šéfredaktor UNI Ondřej Bezr. A šéfredaktor Full Moonu
Michal Pařízek doplňuje: “Uspořádat společnou akci bylo naprosto logické, oba časopisy
spojuje nejen snaha o kvalitní kulturní žurnalistiku, ale také otevřenost vůči žánrům a jiným
kulturním formám. A ostatně, co si budeme povídat, jako podstatně ‘mladší’ toho Full Moon
od UNI docela dost ‘okoukal’. UNIMOON tedy bereme nejen jako společnou akci se
spřízněným médiem, ale také coby jistý hold těm, kteří jsou ve hře podstatně delší dobu.“
Festival UNIMOON oživí břevnovský Kaštan a jeho nejbližší okolí od časných odpoledních
do pozdních nočních hodin. Koncertovat se bude na třech scénách, pracovně pojmenovaných
Pod kaštany, Za Kaštanem a V Kaštanu. První z nich, v rozlehlém prostoru zahradní
restaurace, bude věnována sólovým písničkářkám a písničkářům, vesměs s originálním
výrazem a specifickým postavením na domácí scéně: Žofii Kabelkové, Janě Šteflíčkové,
Janu Ficovi a Kittchenovi. Ještě před nimi zahraje dětem i dospělým svoje alegorické
představení Nutrie pražské Divadlo Čučka.
Scéna Za Kaštanem, určená pro početnější hudební uskupení, představí vedle pozoruhodných
zástupců alternativní scény, souborů Tomáš Palucha a Stinka, také dvě hlavní hvězdy
festivalu, jejichž vystoupení na UNIMOONU budou zcela výjimečná.
"Jsme moc rádi, že na naše pozvání pozitivně zareagovala absolutní legenda českého hard
coru Meat-House Chicago I.R.A.," říká Ondřej Bezr a dodává "V 90. letech patřila k tomu
nejoriginálnějšímu, co bylo možno na domácí scéně slyšet. Po pátém albu vydaném v roce
1997 se rozpadla a od té doby vystoupila jen párkrát při velmi výjimečných příležitostech,
jako byla například oslava třicetiletí vydavatelství Indies letos v lednu v brněnském Sono
Centru. Jsme poctěni, že za podobně výjimečnou příležitost považuje Petr Vyšohlíd a jeho
spoluhráči také náš festival UNIMOON. Do Prahy se tato legenda vrací skutečně po více než
dvou desítkách let."
Dalším zásadním jménem v programu je anglický hudebník Phil Shoenfelt, který je sice díky
tomu, že v Praze žije již od 90. let, tak trochu ‘náš’, ale vystoupení, které předvede na

UNIMOONU bude vyloženě ojedinělé. “Phil byl vlastně úplně prvním, kterého jsme
oslovili,” říká Michal Pařízek a pokračuje: “S Ondřejem Bezrem jsme se shodli na tom, že
jeho poslední album Cassandra Lied patří k těm vůbec nejlepším a říkali jsme si, že by bylo
skvělé ho slyšet se skupinou, která ho natáčela. Od začátku bylo jasné, že Phila doprovodí
jeho berlínská kapela Dim Locator, kde hraje například Chris Hughes (Once Upon a Time,
Hugo Race nebo Fatal Shore), ale v době, kdy jsme toto domlouvali, jsme neměli ani tušení o
tom, jak moc se toho letos změní. A tak vzhledem k tomu, že globální pandemie posunula
kromě mnoha jiných také světové turné Swans, tak se v Kaštanu spolu s Shoenfeltem a Dim
Locator představí také kytarista Kristof Hahn, který s nimi album natáčel. UNIMOON tak
bude nejen ojedinělou, ale dost pravděpodobně také jedinou, příležitostí, vidět je na scéně
společně.”
V pozdních večerních hodinách po ukončení programu na open air scénách čeká návštěvníky
ještě after party uvnitř klubu Kaštan. Zde zahraje brněnská garážově-bluesová skupina Band
of Heysek a soubor The Group s programem převážně z písní Boba Dylana, jehož hlavní
instrumentální hvězdou je veterán české hudební scény a virtuos na foukací harmoniku
Ondřej Konrád.
Festival UNIMOON nabídne návštěvníkům veškerý komfort kulturního centra Kaštan včetně
zahradní restaurace, dvou barů a kavárny Únik. Oba pořadatelské magazíny na svých stáncích
nabídnou také svá aktuální i starší čísla, stejně jako další zboží, které se časopisů týká.
Vstupenky zakoupíte v předprodejní síti Goout a Smsticket.
UNIMOON, 12. 9. 2020, Kaštan – scéna Unijazzu
Vystoupí: Meat-House Chicago I.R.A., Phil Shoenfelt & Dim Locator, feat. Kristof Hahn,
Tomáš Palucha, Stinka, Kittchen, Jan Fic, Žofie Kabelková, Jana Šteflíčková, Band of
Heysek, The Group a Divadlo Čučka.
Youtube:
Meat-House Chicago I. R. A. https://youtu.be/fDJ8WQfOWx0
Dim Locator & Kristof Hahn https://youtu.be/TVOnrOLr3K0
Tomáš Palucha https://youtu.be/29uECC-HshI
Stinka https://youtu.be/WapvzL8hDpw
Jana Šteflíčková https://youtu.be/OpWJcpYkk44
FB událost: https://www.facebook.com/events/653508051905175/
Fotografie ke stažení zde: https://bit.ly/UniMoon_foto
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