Privítajme rok 2022 s veľkou nádejou
Rok 2021 sme ukončili na našej webstránke netradičným pojednaním z pera nášho kamaráta Šimiho.
Silvestrovskou nocou sme sa prehupli do roku 2022 tak isto netradične a to zákazom vychádzania po 20,00
hod. Nechcem polemizovať o správnosti tohto nariadenia, sám som ho dodržal, ale v mojom bydlisku
v bratislavskej Petržalke to detonovalo ako na fronte v prvej línii. A takéto správy mám aj z ostatných častí
Bratislavy, z ostatných slovenských bojových polí to bolo podobné. Kultúra v minulom roku trpela asi
najviac, blues nevynímajúc. Treba dúfať, že v tomto roku sa to výrazne zlepší. Kapela ZVA 12-28 Band
patrí spolu s Bluesweiserom medzi najdlhšie pôsobiace kapely na Slovensku. Musím povedať, že som
zostal zaskočený, keď mi bicista kapely ZVA 12-28 Band Peter Krško oznámil, že členské pre Slovenskú
bluesovú spoločnosť za rok 2022 uhradili v predstihu. Veľká vďaka priatelia a aj keď kapelový profil je
v našej rubrike Kapely, nedá mi ho opomenúť a zavesiť ho aj do tohto novoročného vinšu. Takže priatelia,
veľa zdravia, šťastia a dobrej bluesovej muzičky v roku 2022 !!!

V roku 2022 uplynie 32 rokov od vzniku a prvého koncertu kapely. Jej zostavu tvorí tím okolo zakladateľa,
lídra, originálneho autora skladieb, gitaristu a speváka Norberta Červenáka. O basový kontrapunkt sa mu
počas celej existencie kapely stará brat Ladislav Červenák a rytmicky mu už 18 rokov kryje chrbát hráč na
bicie nástroje Peter Krško.
Svojrázna kapela má na svojom konte doteraz tieto čisto autorské albumy: Hrubá múka (2005), Za fúzy ma
poťahaj (2007), Z ruky zobať (2010) a Šibenica frajerka (2015). Všetky štyri tvorí živelná, vtipom
predýchaná bluesová reflexia bežného života. Kapela sa výrazne vymyká z typického blues-rockového klišé
a v jej hudobnom jazyku nájdete prvky čerpajúce z rôznych hudobných žánrov a slovenského folklóru.
Texty Norberta Červenáka píše sám život a sú umocnené typickým zvolenským jazykovým koloritom a
samozrejme, zmyslom pre humor. ZVA 12-28 BAND je opakovane víťazom verejného hlasovania na portáli
Bluesmusic.sk v kategórii Najobľúbenejšia skupina v roku ... 2016, 2017, 2018, 2019 ...
Kapela ZVA 12-28 BAND má aktuálne
pripravený aj koncertný program s dychovou
sekciou, ktorú vedie erudovaný hudobník,
saxofonista
a
aranžér
Ján
Kopčák
https://www.jankopcak.com/ , ktorý ma za sebou
okrem vlastných hudobných projektov a
spolupráce s kapelou ZVA 12-28 BAND aj
spoluprácu s umelcami ako sú Marián Čekovský
Band, Ivan Tásler, Marek Szarvaš Projekt, Jozef
Hollý Band ... . Dychová sekcia v zložení Mychal
Cálik trúbka, Vladimír Trofimovič trombón a Ján
Kopčák saxofón umocňuje hudbu kapely nielen
zaujímavými aranžmánmi ale i
sólami
jednotlivých hráčov.

Youtube: Blues Alive 2019 https://www.youtube.com/watch?v=8Zge2Go2M38&list=PLLktNkHCUF-

fuS7MfcekcLThzgX088aMB&fbclid=IwAR2M-Wb1dAfFafHPxmgevHnEmcSYBIeffTTnoEf7LxM8mz6IxsPpeeYe1mE
Ja som kultúra 2020 ZVA 12-28 BAND, Gypsy Jazz SK https://www.youtube.com/watch?v=i6LK7c6RzK4

Kontakt: zvaband@gmail.com + 421 907 030 639
Za pozornosť ďakuje Paľo Sojka, tajomník SBS

