Slovo kachny

Jak jste si užili Velikonoce? Zmrskali jste se?
V dnešním kabaretu uvidíte legendární kapelu Postižená oblast,
na niž se všichni těšíme. Překvapí Vás hráč na zvláštní a velice vzácný
nástroj hangdrum Jirka Šámal, který o svém nástroji jistě i pohovoří. Ve Fumasově tradičním komiksu se dozvíte, jak a čím básník
Serhomil Alvaréz získával v osmdesátých letech minulého století
srdce všech žen a dívek. O výzdobu scény se již tradičně postarala
výtvarnice a zpěvačka Jarka Moučková. A nezapomeňte, že příští
kabaret se koná 16. 6. a přivítáme na něm kapelu Malá bílá vrána.
Vaše kachna

Máte nějaký vztah k ornitologii?
Od té doby co jsme zjistili, že ornitolog není obdobou gynekologa
pro pány, vlastně žádný.
Jakým způsobem v kapele rozhodujete o důležitých věcech?
Rozhodujeme dohodou podle toho jak to chce bubeník.

Vlakem, autem, nebo pěšky?
Stopem, na kole a v lepším případě autem.
Jaké máte další projekty?
Asstma, noAR+IS+, budování pánského klubu, Joy Division Revival.

Má někdo právo veta?
Všichni kromě kytaristy, baskytaristy a zpěváka.

Když si poslechnete své starší nahrávky, udělali byste něco jinak?
O tom nemá smysl mluvit, všechno má v daném okamžiku odpovídající stav.

Kdo píše hudbu?
Nikdo jí nepíše. Hudba vzniká.

Co chystáte nového?
Chystáme novou desku Ostinata.
pokračování na druhé straně

Křeslo pro hosta

Do křesla pro hosta měli dnes usednout členové kapely Poztižená
oblast.
Všichni se tam nevešli, více křesel nemáme a tak si posedali na zem
Jak se vám sedí?
Sedí se nám dobře, lepší sedět než viset.

Psychedelická kachna – program Kabaretu Původního Bureše
je ministerstvem kultury neschválená tiskovina bez vlastního ISSN.
Vychází nepravidelně a je neprodejná.
Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky.
Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 6. 4. 2016

Co čtete? Co posloucháte? Na co se díváte?
Objekt, Krakatit, Lehké fantastično, Mlýn na mumie. Neubautens,
Wovenhand, Dunaj, Dylan, King Crimson, Čistá duše.
Jak jste prožili Velikonoce?
Pomlázkování vídeňských migrantů, v kostele, práce na zahradě,
popíjení whiskey na zahradě, …
Sníte?
Sníme všechno, co najdeme …
Co byste čekali nalézti za zavřenými zelenými dveřmi?
Další zavřené zelené dveře atd..
Díky za rozhovor.

Nová píseň Původního Bureše
FIDEL CASTRO (Fumas/Fumas)
Nechoď holka do koupelny
hygiena počká
ve vaně spí velkej pavouk
větší nežli kočka
Na zádech má bodliny
a na nohou holiny
sjíždí lajnu DDT
má červený očka
Blbě by jsi dopadla
čouhaji mu z huby
strašně velký kusadla
s přiletěl až z Kuby
Na zádech má bodliny
a na nohou holiny
sjíždí lajnu DDT
má červený očka
Nechoď holka do koupelny
von tam sedí v rohu
nebude mít slitování
ukousne ti nohu
Nechoď holka do koupelny
vono je jich více
sežerou ti zuby nehty
srdce játra plíce
Na zádech maj bodliny
a na nohou holiny
sjížděj lajny DDT
maj červený očka

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 31, vychází 7. 4. 2016

Orientační program:
20:30–21:15 Postižená oblast
21:30–21:50	Jirka Šámal
22:00 Skupinové foto
22:05–23:00 Původní Bureš
Výstava a výtvarné řešení scény –
Jarka Moučková.

