Rubrika Zápisník studentů se věnuje tvorbě studentů Západočeské
univerzity v Plzni. Prostor zde dostávají jejich postřehy, úvahy, komentáře,
recenze, básně… Na tvorbě této rubriky se může podílet každý student.
Své příspěvky nám posílejte na adresu redakce-z@zcu.cz. Děkujeme!

Na studenty, absolventy i zaměstnance
Západočeské univerzity, kteří jsou zároveň
muzikanty, jsme se v červnu obrátili
s heslem Good musicians wanted a nabídkou
vystoupit na oslavách 30 let ZČU. Ohlas
byl velký a dramaturgové neměli snadnou
práci. Chceme vám proto hudebníky spjaté
s univerzitou představit alespoň takto,
na dvojstraně věnované studentské tvorbě.

Hraje
a zpívá ZČU
THE FOAMIES
Tuto vokální skupinu tvoří čistě
zaměstnanci, bývalí i současní studenti ZČU. The Foamies obvykle
vystupují buď zcela a capella, či
pouze s klavírním doprovodem
a nedávno vstoupili do Unie českých pěveckých sborů. Pod jejich
názvem je najdete, uslyšíte i uvidíte na YouTube i na Facebooku. �
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TOGETHER
Plzeňsko-pražská devítičlenná
kapela hraje alternativní rock
a zaujme neobvyklým složením –
tvoří ji čtyři housle a violloncelo
plus rockový základ. V roce 2018
zahajovali Together spolu se
skupinou Zastodeset Mezinárodní
letní jazykovou školu a zaslouženě
při tom nasbírali řadu fanoušků.
Přesvědčte se na Facebooku,
YouTube nebo Bandzone. �
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ZASTODESET
Z řady nejen univerzitních akcí
dobře známá pop-rocková kapela
má na kontě čtyři alba a slušný počet úspěchů, od 2. místa v rádiové
soutěži o nejlepší západočeskou
kapelu roku po velké turné se skupinou Zakázaný ovoce v roce 2019.
Kromě obvyklých sítí a platforem
můžete Zastodeset najít také
na iTunes nebo Deezeru. �
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PADDY’S BANGERS
Irskou lidovou hudbu ze Šumavy
nabízí jako odpočinek od tvrdšího
žánru skupina Paddy’s Bangers.
Mladí hudebníci ze Sušice spolu
začali vystupovat v roce 2016
a od té doby vždy v březnu pořádali koncert St. Patrick's Night.
Svátek svatého Patrika letos slavili
pouze online, ale zase díky tomu
vznikl videoklip, který je k vidění
na jejich YouTube kanálu. �

ZČU

THE STARDUST
Nenechte se zmást tvrdším
žánrem, hrajeme melodické písně,
které určitě neurazí nikoho, kdo si
rád poslechne chytlavé aranže, napsali o sobě členové The Stardust.
Zmíněným žánrem je symfonický/melodický metal a kapele se
zkušenostmi například ze soutěže
Můza dáváme zapravdu. Hledejte
ji na Facebooku, YouTube,
Bandzone i Spotify. �
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CHICKEN HELL
Kdo viděl Chicken Hell třeba v roce
2019 na Pivu s rektorem nebo
vloni na Festivalu na ulici, může
potvrdit, že tahle kapela opravdu
ví, jak se hraje rock. Do vlastních
i převzatých písní vkládají veškerou energii a hravě ji předávají
publiku. Pro audio- i videoukázky
navštivte její web chickenhell.cz. �

…a další
Chcete-li poznat další hudebníky
spjaté se Západočeskou univerzitou v Plzni, hledejte kapely
Toxic Paradise, Civilizace nebo
Sticx. Na YouTube se ale určitě
podívejte také po zpěvačkách
Tereze Rýdlové, Adri Hlávkové,
Natálii Langové nebo po zpěvácích Honzovi Beránkovi, Janu
Šimkovi a po DJ Jakubu Vaňkovi.
Všem přejeme úspěchy na pódiích
a hodně spokojených fanoušků. �
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