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We rocked HARD
18. června 2005. Od časného dopoledne
bylo v řevnickém Lesním divadle živo. Na
jevišti se montovala zvuková aparatura,
navážely se sudy s pivem a skupinky pořadatelů obhlížely areál, zdali je vše, jak má
být. A cože se to vlastně dělo? Toho dne se
totiž v Lesním divadle konal první ročník
open-air hudebního festivalu
Rockov˘ Slunovrat.
Ale vrat’me se na moment zpět v čase před
tento den. Jak vlastně vznikla myšlenka
uspořádat takovou akci? V červnu 2005
oslavila lokální, leč na místní poměry kultovní, kapela Orkus 30 let svého působení.
Při té příležitosti vznikl nápad uspořádat
v rámci oslav přehlídku rockových a bluesových kapel. Den D byl stanoven na sobotu
18. června a hodina H na 16:00.
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festivalem

Bring the Noise
Konečně je to tady. Úderem 16. hodiny začíná Rockový Slunovrat.
Nastupuje první interpret, dětský pěvecký sbor Chorus Angelus,
s repertoárem folkových písní. Po jeho vystoupení se vlády nad festivalem pevně a nadobro ujímá rock a blues. První blok sestával
z kapel Kanum, Deliqent a Parademarche. Úderem 20. hodiny začíná
druhý blok kapel, jehož odpal si bere na starost kapela Orkus a její
klasické vypalovačky. Pak přichází na řadu Pumpa a taky zvláštní host
Rockového Slunovratu, kapela The David Murphy Band. Diváci šílí,
atmosféra je na vrcholu a koncert se protahuje až do půlnoci. A pak je
po všem. Kapely odjíždějí a diváci se vydávají na cestu k domovu.
Zbývá už jen všechno uklidit a doufat, že se za rok všichni do Lesního
divadla vrátíme na druhý ročník.
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Lesní divadlo

Řevnické Lesní divadlo je unikátní přírodní amfiteátr položený v lese na
úpatí brdských kopců. Založil ho v polovině první světové války továrník
Čekan. V roce 1972 bylo divadlo zrekonstruováno do dnešní podoby svépomocí
členy Divadelního souboru Řevnice.
Lesní divadlo je téměř 75 let domovskou scénou řevnického ochotnického
souboru, který v roce 2003 oslavil
80. výročí svého založení.
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Line-up
Chorus Angelus

Kanum

Dětský pěvecký sbor, založený
v roce 1993, který interpretuje
středověkou, renezanční a barokní
hudbu. Sbor vydal již 4 CD tituly,
vystupoval v řadě zemí Evropy,
natáčí s ČT a filmovou hudbu.

Mladá skupina z Řevnic, která
hraje převážně vlastní hardrockovou tvorbu a má vše podstatné
teprve před sebou.
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Line-up
Deliqent

Orkus

Rocková skupina vzniklá v roce
1998 po rozpadu skupiny Bez
důvodu. V roce 1999 vydává skupina první demo a v listopadu
2003 koncertovala v Českých
Budějovicích společně s formací
Nazareth.

Řevnická rocková legenda založená v roce 1974, za dobu své
existence odehrála více než tisíc
vystoupení. Kytarista Marek
Veselý a basový kytarista Jan
Drašnar hrají ve skupině nepřetržitě dodnes.
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Line-up
Parademarche

Pumpa

Kapela z pražských Dejvic, která
vznikla v roce 1994. Jejich styl je
především hardrock a blues.
V roce 2001 vydává skupina
debutové album „Hlavně, když
se kouří z hlavně”.

Pražská skupina založená roku
1981, hrající především hardrock.
První album vydala skupina
v roce 1999 ("...tak tradá!")
a v roce 2002 komplet tří
CD s historií kapely.
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Line-up

The David Murphy Band
Česko-americká kapela hrající ve stylu bluesrock a funk. Počátek kapely spadá do roku
1999, kdy se v Praze setkali kytarista a zpěvák
David Murphy a bubeník Martin Procházka.
V současné době má formace 9 členů. Při své
hudební produkci využívá i klasické dechové
nástroje, jako je trumpeta, trombon či saxofon.

Propagace
Propagační kampaň festivalu Rockov˘ Slunovrat trvala měsíc a půl
a byla sestavena z těchto nástrojů komunikace:
Plakátů bylo vytištěno celkem 1 000 kusů a byly vylepeny od Prahy - Smíchovského nádraží do
Berouna (Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice, Karlštejn apod.) Inzeráty byly otištěny
v časopise Rock & Pop (1x) , 14ti deníku Naše noviny (3x) a měsíčníku Ruch (2x).
Audio inzerát byl vysílán v Rádiu Beat týden před konáním festivalu.
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Rocková galerie

Dětský pěvecký sbor CHORUS ANGELUS

Kapela DELIQENT z Černošic

Řevnická legenda ORKUS

Skupina PARADEMARCHE
Průvodce

hudebním
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Partnery festivalu byly...
...Srdeãnû dûkujeme za jejich podporu

Tû‰íme se za rok na shledanou

