Účinkující devátého ročníku Hudebního
mazce zvedli diváky Plzeňky ze židlí

Raper Juky MC, Štěpánka Suková a písnička Leť s náma do neznáma.
Na autogramy Jukyho MC a Ivy Pazderkové se stála fronta.

Štěpánka Suková má hlas jako zvon a bourá sály, je dobré mít za zády basistu Jardu Staňka. Foto: Jiřina Marečková
Beroun – Společenský dům Plzeňka ožil 12. dubna devátým
ročníkem Hudebního mazce,
který pořádá Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské. Všechno vypuklo už v
osm hodin ráno, kdy začalo
první z celkem tří představení. Děti nejen z berounských
základních škol měly možnost
vidět nabitý program. Představili se talentovaní zpěváci
a muzikanti od těch nejmenších až po ty, které vídáme na
Mazci již pravidelně. Zazněly
známé písničky, ale i řada autorských, které složili učitelé
nebo i žáci školy. Nadšení
vzbudilo originální taneční
vystoupení skupiny Crazy
Breakers a všechny diváky (a
bylo jich celkem přes 1400) rozesmála svým vystoupením
Iva Pazderková v roli učitelky
netradiční hodiny hudební
výchovy. Všichni si pak domů odnesli dárek v podobě nového školního cédéčka. Za rok
nás bude čekat desátý ročník.
Už teď se těšíme, co pro nás
mladí muzikanti a tanečníci
přichystají.

Dechovou sekci Bedřicha Šmardy posílily příčné flétny, zleva Ema
Horká a Valerie Mistrová.

Breakeři předvedli pohádku Crazy Mrazík, v roli Nastěnky a Ivánka
se představili učitelé Iveta Wolfová a Petr Ježek .

Tadooba Šárky Pexové je muzikálový sbor s neobvyklým repertoárem.

Zleva Andrea Krubnerová a Monika Štochlová, dohromady pěvecké
duo, o kterém ještě uslyšíme.

B45 Zleva Veronika a Bára Marečkovy, jejich písničku Život na zámku
najdete na CD.

Moderátoři – žák školy Vojta Borusík a učitelka zpěvu Tereza Rajnincová – do toho šli na plné pecky.

Lentilky Táni Bočkové a Klobouky. Nezáleží na tom, jestli je na pódiu
velký nebo malý muzikant, ale jak se pro diváka rozdá.

Brejle Vojtovi Borusíkovi slušely
a navíc písničku Každou noc,
kterou sám složil, vystřihl par
excellence

Diváci výborně reagovali, bavili se, a třeba si i najdou cestu k muzice,
zajdou na dobrou kapelu a nebudou čekat na další Mazec celý rok.

Chytré blondýně Ivě Pazderkové role učitelky skutečně sedla,
a tak ji všichni poslouchali na
slovo.

