Skupina Lure of Sences v Německu.
Foto: Archív kapely

Kutnohorští muzikanti uvedli Němce
pěkně do varu
včera 18:49
KUTNÁ HORA - Kutnohorská kapela Lure of Senses spojila v klubu u
západních sousedů vyznavače různých hudebních stylů.
Diskuse

Báječné hudební období zažívá kutnohorská grunge-rocková kapela Lure of Senses.
V minulých dnech její členové kytarista a zpěvák Martin Hon, baskytarista Jiří Matoušek, kytarista Karel Borovský a
bubeník Radek Kolínský reprezentovali stříbrné město v německé Geře. „Na hraní v Německu se vždy moc těšíme a i
tentokrát to stálo zato. Hráli jsme v klubu, kam se na nás přišla podívat dobrá stovka návštěvníků,“ řekl nadšeně Martin
Hon. Podle něj je zajímavé, že klub stojí uprostřed sídliště a nikdo si na hluk nestěžoval, i přes to, že koncerty tam
běžně začínají v půl desáté večer. „To u nás většinou musí koncerty kvůli hluku pomalu končit. Navíc, hlasitost koncertů
je mnohem větší než u nás a když stojíte blízko pódia pěkně vám to zahejbe s kaťatama,“ pokračoval s úsměvem
kapelník Hon.

Německé publikum bylo přátelské a muzika kutnohorské rockové skupiny je evidentně zaujala. „Jinak si nedovedu
vysvětlit, že vedle sebe poskakují pankáči, plešatci, emaři a a vůbec vyznavači různých hudebních stylů. Je vidět, že
naše hudba spojuje nejen národy,“ zavtipkoval Hon. Při koncertu Lure of Senses byl k vidění dokonce lidský „vláček“,
známý spíše z lidových zábav, tentokrát v rockovém rytmu.
Kapela by v Čechách zavedla také jeden zajímavý zvyk z Německa. „Zastávají teorii, že kapela musí být dobře
nasycena, aby předvedla stoprocentní výkon. Pokaždé jsou pro nás a ostatní kolegy připraveny švédské stoly, které se
pod množstvím jídla doslova prohýbají. Škoda jen, že převládá jídlo pro vegetariány,“ posteskl si Martin Hon.

O tom jak se dělá pravá rocková muzika v Německu se můžete přesvědčit v pátek 21. prosince v kutnohorském Alfa
klubu. „Pozvali jsme tam spřátelenou kapelu Bonny Bullet and the four white horses,“ dodal Martin Hon. Již tento pátek
mohou milovníci rocku zažít atmosféru živého vystoupení kutnohorské skupiny Lure of Senses. Společně s kapelami
Wohnout, Rybičky 48, Medvěd 009, Totální nasazení a Dřevěná včela zahraje v Kolíně ve Starých lázních na dalším
Kiss Delta festu. Jeho začátek je v 18 hodin.
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