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Pražská Tipsport Aréna na Výstavišti se stala během posledních pár dní už podruhé stánkem pro konání
většího koncertu, kdy pro tentokrát zavítali irští THE CRANBERRIES. Jako host nebo snad předskokanka byla
bývalá zpěvačka slovenské kapely Peha, KATARÍNA KNECHTOVÁ, která s kapelou absolvovala už i jejich
koncert v Bratislavě.

Neměl jsem možnost vidět a slyšet celý set předkapely, ale z těch prvních třech songů na mě působila velmi
dobře, příjemně a uvolněně. Prvotní náznak trémy Katarína lehce otřepala a za pomocí diváků, kterých se
sešla přijatelně zaplněná hala, společně nastartovali večer fajn muziky. Jak jsem řekl, neměl jsem možnost
vidět a slyšet ,tak rád otevřu prostor pro Vás k vyjádření se k předkapele – jak na Vás zapůsobila a také co
eventuelně hráli. Zda došlo i na songy z bývalé kapely a tak podobně…

Příjemné na celém koncertu bylo, že obě kapely začly hrát přesně na čas a nedocházelo tak ke zcela
zbytečným prostojům a čekání. Když nastoupila hlavní hvězda večera, začala z pódia do sálu plynout dost
podmanivá energie, která asi dostala každého. Musím přiznat, že jsem hudebně sice zcela jinde, ale kapela
mě měla skoro na lopatě. Zvukově to bylo od začátku zcela perfektní a Dolores O´Riordan zářila jako
skutečná hvězda. Od prvního taktu bylo vidět a především slyšet, že kapela je v naprosté souhře a celý
koncert působil velmi přívětivě a uvolněně. Při úvodní Just My Imagination mě sice napadlo, zda koncert
nebude jen  sladce-popovým koncertíkem přeplněným romantickými skladbami pro zaláskované, ale bylo to
perfektně vyvážené. I díky zvuku, který zněl v hale i poměrně rockově a díky míchání nové tvorby z poslední
desky Roses se starší tvorbou byl koncert opravdovou lahůdkou. Kdosi kdesi namítl, že pro něj byl problém
pokud se Dolores při koncertu třikrát převlékla a působí to na něj dojmem zbytečného hvězdného manýru. Za
sebe musím říct, že naopak to pro mě působilo velice příjemným dojmem a navíc ve všech třech polohách
stylingu byla Dolores doslova sexy-baba na sežrání. A co bylo pro mě také příjemné, že při závěrečné skladbě
první části Zombie, zůstala u nevyhrocené polohy hlasu do extrémností.

Když se pak kapela po chvilce dost hlasitého skandování vrátila a dala dalších pár songů se závěrečnou tečkou
Dreams, bylo po koncertě. Přesto se ze sálu tak úplně člověku nechtělo a musel jsem si dát chvilku k
odchodu, abych dokonale vstřebal perfektní zážitek. Jaký byl ten Váš?

Já jen doufám, že další možnost vidět The Cranberries nebude za dalších 10 let.
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Aerodrome festival s Linkin Park v cele
ovladne Prahu jiz tuto nedeli
Aerodrome Festival odpočítává poslední
dny do zahájení čtvrtého ročníku, který
se uskuteční tuto

Aerodrome Festial 2017 – časový harmonogram
12:00 vstup do areálu 13:00 – 13:30 Mallory
Knox   14:00 – 14:45

Linkin Park představí nové album v
Praze už za tři týdny
Linkin Park vydavaji tento tyden nove
album, ktere uz za tri tydny predstavi

Praha i Brno pod záplavou šansonů
Výpravné představení Paris The Show
přiváží do Prahy a Brna nejkrásnější
francouzské šansony

Cocotte Minute završí úspěšný comebackový rok
speciálním vánočním koncertem v Paláci Akropilis
V listopadu to bude něco málo přes rok, kdy
Cocotte Minute po dvouleté

Katarína Knechtová přichází s novým albem –
Prežijú len milenci
Katarína Knechtová přichází s novým albem
„Prežijú len milenci“, které vznikalo dohromady 3
roky. Album obsahuje

Portless a Katarína Knechtová spolu zažijí
Stmívání!
  Kapela Portless s frontmanem Kryštofem
Michalem natočila duet s populární slovenskou
zpěvačkou Katarínou Knechtovou. Nový singl

Katarína Knechtová bude
předskokankou The Cranberries
Populární slovenská zpěvačka a bývalá
členka skupiny Peha Katarína
Knechtová bude předskakovat koncertu
legendární rockovéThe Cranberries nadchli Bratislavu,
nyní míří do Prahy
Původní irská čtyřčlenná skupina THE
CRANBERRIES v čele s jedinečnou
Dolores O’Riordan, vystoupila 13. října
Benátská noc 2011
K Benátské noci má naše redakce
speciální a velmi kladný vztah. Není to
zdaleka jen

Nejnovější příspěvky

více...

Půjčovna lodí Jizera

Rádi bychom Vám představili novou
půjčovnu lodí Jizera. Půjčujeme kanoe a
rafty na řece Jizeře. Nejčastěji působíme na
středním toku Jizery – mezi Spálovem a
Příšovicemi. Na tomto úseku má Jizera
charekter mírné turistické řeky. Vodácké
vybevení půjčujeme za bezkonkurenční ceny.
Navíc doprava lodí je zdarma.

Půjčovna lodí a Malá Skála patří
neodmyslitelně dohromady díky jedinečnému
spojení řeky a okolní přírody. Tak neseďte
doma. Udělejte si vodácký výlet po Jizeře.
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Jan says:

7. 12. 2012 at 01:05

Považuji se za velkého fanouška Cranberries. Tenhle koncert byl pro mě velkou životní

událostí. Nejen proto, že byl první. Už od nástupu Dolores jsem nemohl potlačit úsměv, který

byl projevem štěstí. Celý koncert byla naprostá lahůdka, zazněly samé důležité písně a člověk

úplně odpustil přítomnost křoví a tóninové nesrovnalosti v jedné písni (z alba Roses). Trochu

mě zklamalo většinou chladné publikum, ale vynahradilo to překvapení, když se na Zombie a

Dreams rozzpívali úplně všichni. Hned ožila celá hala. Krásné vystoupení báječné kapely. Snad

dodrží slovo a za rok na Vánoce dorazí znovu, jak čarovná frontmanka nadhodila.
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