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Na zaãátek trochu vysvûtlení.
Restaurovan˘ areál vyuÏívá multi-
funkãní sál, kter˘ je osazen systé-

mem pro ozvuãení prostoru z mno-
ha vkusnû skryt˘ch reproduktorÛ.
Zvuk tak dosahuje normy DTS 5.1

známé z kin. Kvalita provedení sá-
lu, ozvuãení a tím i poslechu je pro
provádûní hudebních produkcí na
úrovni, kterou nejen jinde na
Moravû tûÏko nalezneme.

Pfiíjemnou vánoãní atmosféru
doplnilo pûvecké duo Eva a Va‰ek
písniãkami z repertoáru známého,
ale i nového. Posluchaãi (a protoÏe
produkce byla doplnûna promítá-
ním obrazu na pozadí v HD kvali-
tû) tak zároveÀ i diváci mûli moÏ-
nost zaÏít i písnû z novû pfiipravo-
vaného a dosud neuvedeného DVD
Evy Adams ·evãíkové  „This is my
song”.

Druhá ãást koncertu zaãala kfitem
nového alba souboru „dûvãat”
z DraÏovic, které se podafiilo v tom-
to roce vydavatelství Surf dokonãit.
Následovalo jejich vystoupení,
k nûmuÏ se pfiipojili nejen Eva
a Va‰ek, ale i „diváci”. Spoleãn˘
zpûv zjednodu‰ilo promítání zpíva-
ného textu na pozadí, tak jak to zná-
me z karaoke. Zazpíval si tak v zá-
vûru kaÏd˘ a fantastické atmosféfie
nechybûlo i pár vánoãních slz.

Zpûv v takovémto provedení

probíhá naÏivo, hudba je dopfiedu
natoãena, upravena a reproduková-
na systémem prostorového zvuku.
Na lednovém koncertu váÏné hud-
by ve Svitavách, pod taktovkou di-
rigenta Ale‰e Podafiila, jsem mûl
moÏnost vidût, kolik práce to pro
secviãen˘ t˘m Surfu znamená. Ve
staré fabrice bylo v celém prostoru
instalováno pfies 20 mikrofonÛ a 5
kamer vysokého rozli‰eni HDTV.
Koncert byl nasnímán systémem
pfies poãítaã. Následuje mnoho ho-
din úprav zvuku a obrazu ve studiu.
Díky novému zafiízení studia (v na-
‰í republice jsou takové jen 3), díky
odborné práci zvukafie Jirky Sadila
a mistrnému stfiihu obrazu Davida
·evãíka pak vznikají produkty nej-
vy‰‰í svûtové kvality. 

Prosincová premiéra na Klepaãovû
zaãala a otevfiela nové moÏnosti kva-
litní kultury na Blanensku.

V‰em, ktefií se na této práci podí-
leli, si dovolím podûkovat i jmé-
nem posluchaãÛ. Ti si odnesli do
vánoãního ãasu krásn˘ záÏitek.
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Pfiedvánoãní koncert v provedení
zvuku známého z kin v Surf clubu 

Skvûlá atmosféra pfii vystoupení Evy a Va‰ka.

Vánoce jsou za námi, pohltil nás rok 2013 a kaÏdodenní
starosti. Dovolte mi malé ohlédnutí za opravdu „velkou”
a na Blanensku neb˘valou akcí, která se konala 19. 12.
2012 v prostorách Surf clubu na Klepaãovû.


