VÝROČNÍ TURNÉ: BEHIND THE DOOR SLAVÍ 15
Kapela Behind the Door v letošním roce oslaví už 15 (!) let, a to její členové nejsou žádní kmeti
- jsou to čerství třicátníci. Jak je to možné? Hrají spolu od mala. Potkali se všichni na ZUŠce
ve školní kapele a časem si založili vlastní, která funguje dodnes. Ta po patnácti letech dozrála
ve velmi originální projekt, repertoárově postavený výhradně na autorských kompozicích z
dílen všech jejích členů. Z těch se ze všech stali profesionální muzikanti, kteří jsou součástí
předních kapel české rockové a popové scény, jako jsou Čechomor, Sexy Dancers, Vltava nebo
David Stypka&Bandjeez.
Tvorba tohoto sexteta čerpá snad ze všech zákoutí hudby – nejčastěji jsou v ní slyšet inspirace
fusion, latinjazzu, moderního jazzu, ale i smooth jazzu, nebo dokonce popu, folku, rocku, nebo
vás může překvapit melodie velmi blízká vážné hudbě. Hudba kapely Behind the Door je cesta
kolem hudebního světa a především instrumentální vyprávění příběhů. Přitom ale jejich hudbě
nechybí mimořádně důležité a málo slyšené koření, kterým je humor.
https://www.youtube.com/watch?v=ZN9Wp50JhCQ
Kapela sama celých 15 let účinkuje pravidelně v klubech v Česku, Slovensku i v Polsku, má za
sebou turné po Pobaltí, kde si zahrála koncerty ve všech hlavních městech. Vystoupila také na
prestižních festivalech jako jsou Colours of Ostrava nebo Prague Proms a nahrála tři alba.

Své výročí Behindi oslaví sérií koncertů:
28. 3. Písek, Vykulená sova
29. 3. Dyjice 8, kulturní klub Bezobav
30. 3. Praha, JazzDock
2. 4. Tišnov, Městské kulturní středisko
3. 4. Ostrava, Dock
5. 4. Frýdek-Místek, kino Vlast
6. 4. Opava, KUPE

Odkazy
WEB www.behindthedoor.cz
Fotky a a další soubory ke stažení: http://www.behindthedoor.cz/ke-stazeni/
FB https://www.facebook.com/pg/BTDOOR/
Soundcloud https://soundcloud.com/behindthedoorcz
Bandcamp https://behindthedoor.bandcamp.com/releases
Bandzone http://bandzone.cz/behindthedoor
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCiYnyOhS0Xj4fxHrZQDVDNw
Booking Radim Přidal +420 732 718 601 pridalr@seznam.cz

Behind the Door lineup:
Ladislav Muroň - příčné flétny (tenorová, altová) / flute (tenor, alto)
Ondřej Klímek - saxofony (tenor, soprán, EWI) / saxophone (tenor, soprano)
Matěj Drabina - bicí, perkuse, zvonkohra / drums, percussions, gockenspiel
Radim Přidal - kytara (elektická, akustická) / guitars (electric, acoustic)
Lukáš Čunta - baskytara (pražcová, bezpražcová) / bassguitars (fretted, fretless), Moog
Ondřej Valenta - piano, klávesy / piano, keyboard

ENGLISH VERSION

BEHIND THE DOOR CELEBRATES ITS 15TH ANNIVERSARY
Behind the Door is 15 (!) years on Czech jazz scene, despite the average age of its members
being 30. How is that possible? They play together since their teen-age, growing up together
musicall, all becoming music professionals. Behind the Door is a highly genuine project with a
repertoire assembled exclusively from originals written by its members.
Their compositions draw on all kinds of genres - mostly fusion, latin jazz, modern jazz and
smooth jazz, but also pop, folk, rock and even melodies surprisingly close to classical music.
Listening to Behind the Door is like embarking on a journey across the musical world by means
of instrumental storytelling. Moreover, they are able to add very rare spice to their musical
meal, which is humour.
https://www.youtube.com/watch?v=ZN9Wp50JhCQ
Behind the Door‘s musicians are all music professionals, mostly members of the front Czech
pop and rock bands like Čechomor, Sexy Dancers, Vltava or David Stypka&Bandjeez. Behind
the Door is for the 15 years vital part of Czech music scene, performing regularly in clubs not
only in Czechia, but also Slovakia and Poland. They did a tour over the Baltic states, where
they played in all capital cities. They have released three albums, the last of them called „Proti
proudu“ („Against a Stream“). They perfomed at several prestigious festivals including Prague
Proms or Colours of Ostrava.

