Koncert: Peter Finger a Adam Pavlíček j.h.
16.3. 2019 od 19:00 v soukromém Klubu Rodriguez Domažlice
Tato událost se stane mým splněným snem!
Když mi bylo 13 let, viděl jsem Petera Fingera v televizi a jeho hraním jsem byl naprosto ohromen.
Řekl jsem si: „Takhle bych chtěl jednou hrát..“ Inspirace Peterem Fingerem mi zůstává a dostalo se mi
nyní úžasné příležitosti se s ním nejen setkat, ale dokonce i zahrát před jeho koncertem
v Domažlicích. Je to soukromá akce pro zvané.. a já vás tímto zvu! Počet míst je značně omezen,
zbývá něco přes 10 lístků. V případě zájmu o lístky a bližší info napište na rodriguezdom@centrum.cz.
Předpokládaný program:
19:00 – 19:30 úvodní slovo a hudební intro: Adam Pavlíček
19:30 – 20:00 pojednání Petera Fingera o kytarách, kytarové technice a ladění, které používá
od 20:00 koncert Peter Finger
více o Peter Finger:
http://www.akustikgitarrist.de/
a jeho skladba „Niemandsland“. Což je prostě nejlepší kytarová skladba na světě:
https://youtu.be/rO1obIL_Yv0
Peter Finger, nejen skvělý muzikant, ale mimo jiné i skladatel, výrobce vynikajících akustických kytar,
majitel nahrávacího studia a labelu,
majitel vydavatelství renomovaných hudebních časopisů Akustik Gitarre a Acoustic Player... a při tom
všem velice příjemný a skromný člověk.
Tomuto jménu není možné se vyhnout, pokud se člověk alespoň trochu zajímá o hru na kytaru,
především akustickou kytaru. Již od sedmdesátých let je Peter Finger vysoce uznávaným kytaristou a
odborný tisk jej mnohonásobně vyzvednul do chrámu nejlepších světových kytaristů.
Uznání, ke kterému se každý rád připojí, poté co si poslechne alespoň jedno z jeho šestnácti
dosud vydaných alb. Bezpočetná turné jej zavedla kolem celé zeměkoule, oslavované koncerty v
Evropě, USA, Japonsku atd. představují jen několik hudebních milníku tohoto výjimečného umělce.
Co o něm říkají někteří kolegové:
„Peter je opravdu originální kytarista. Jeho hudba je inteligentní, emocionální a úchvatná. Jsem
přesvědčen, že je jedním z nejlepších kytaristů, kteří kdy běhali po této planetě!“
Peppino D´Agostino (světově uznávaný akustický kytarista)
„Peter kombinuje vynikající dovednosti s pokrokovou kompoziční citlivostí a to ho řadí na nejvyšší
úroveň současných akustických kytaristů.“
Laurence Juber (kytarista mimo jiné Wings / Paul McCartney)

„Peter Finger je opravdu výjimečný muzikant a já miluji jeho dílo!“
Tommy Emmanuel (světově uznávaný kytarista)
„Peter Finger je žijící legenda ve světě hry na akustickou kytaru. Virtuózní kytarista a talentovaný
skladatel. Neznám nikoho jiného, kdo udělal víc pro popularitu akustické kytary.“
Martin Taylor (světově uznávaný jazzový kytarista)
Prosím pošlete tuto informaci svým přátelům, milovníkům dobré hudby
a dalším spřízněným duším a nenechte si ujít jedinečnou příležitost strávit příjemný večer se
špičkovou živou muzikou a při tom zapomenout na každodenní starosti.
Těšíme se na vás!
Za team pořadatelů
Milan Baier
Rozhovor s Peter Finger Muzikus.cz
http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Peter-Finger-rozhovor~15~prosinec~2008/

