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BÍTEŠ POHLEDEM OSOBNOSTÍ

Když muzika
baví, je to slyšet
Alband s Jaroslavem Albertem Kronkem akusticky zahrál zaplněnému
bítešskému náměstí nedávno – o hodech. Muzikanti tohoto hudebního
seskupení svůj hudební život zasvětili bigbítu a prošli několika rockovými
kapelami. Spojuje je brněnský Kern. Vyzpovídala jsem Jaroslava Alberta Kronka.
Jaký máte vztah k Velké Bíteši?
Přiznávám se, že pozitivní. V dětství
jsem jako kluk ze Zastávky prožíval
cestovatelskou horečku, když se rodiče
domlouvali, kam vyrazit. Na severozápad nebo na východ? Neboli do Bíteše
autem, do Brna vlakem. Také si pamatuji: z Bíteše tepláčky pro Jaróška, z Brna
vždycky foukací harmoška od Lídla.
Jak vnímáte atmosféru během hodového večera v září na náměstí?
Od začátku na pohodu. Mohli jsme přijet
s aparaturou až na místo. Byla připravena
fantastická stage, masa lidstva. Hodová
nálada, kam se podíváme. Okamžitě se
nás ujal pořadatel a na všechny naše
dotazy uměl odpovědět. Když je cítit
součinnost, spadne z vás to logistické
břímě a je prostor pro přípravu vlastního
koncertu. A bez nervů. Pak se setmělo,
repráky se nadechly, dav zvedl ruce a šli
jsme na TO. Nesmírně příjemně se plulo
tím zaplněným náměstím, přátelská směna energií kulminovala až do finále. Blízko
nás! Tak to má být.
Můžete vysvětlit název nového alba
Reziduum?
Náhoda pomohla, že se mi při vyšetření
u urologa dostalo vysvětlení, že je moje
reziduum v pořádku, čili zbytek je v normě. To se mi zalíbilo. Vždyť celé album
se rodilo ve zbytku času a se zbytkem
našich sil. Nebo tak nějak. Někdy se vařilo
z vody, někdy se pletly biče. Bylo to nové
a přesto přirozené.
Jak vznikal nový videoklip?
Už jsem si myslel, že to bude pohodička!
Přijedeme vykoupaní, načesaní, oblečení do čistého či nového, nacvičíme si

ALBAND V PLNÉM NASAZENÍ

obličeje, pohyby a pan režisér si poradí.
No, až jsme si nanosili dvě tuny aparatury do druhého suterénu dnes již opuštěné budovy bývalé televize (Typos), byli
jsme schvácení jak dostihoví koně, zpocení, šminky rozmazaný, hadry na vyhození! „Toto je přesně ono, chlapci..!“ řekl
režisér, máchl rukou, klapka a spustil
kameru. Za pár čtvrthodin bylo po všem
a Trofeje byly na světě.
Co vás čeká v nejbližší době? Na co se
těšíte?
Momentálně nás čekají dvě nepodstatné
věci. Volno a dovolená (já například nebyl
u moře šest let) a olizování šrámů a ran
po koncertech a po plození alba. Vrhnu
se do léčení hlasivek, které nefungují tak,
jak by měly. Závěr roku by měl patřit příjemnému klubovému koncertování. Příští

rok 2019 bude ve znamení deseti let, co
je ALBAND spolu, tak budeme vymýšlet
nějakou muzikantskou lumpárnu!
A my se na ni budeme těšit.
/Marcela Doubková

Alband vydal nové
autorské CD Reziduum.
Je plné kvalitního bigbítu
i rockových balad.
Pilotní skladbou CD,
které jako hosté křtili
i Honza Toužimský
a Aleš Petržela, je píseň
s názvem Trofeje.
Více na www.alband.cz.

