TROCHA DÁVKY ,,CRACKU“ PŘED SILVESTREM
Nela Chamrádová
Frýdeckomístecká kapela vystupující pod názvem Nirvana revival (Fecal Mather) opět
rozproudila příznivce muziky, zpěváka Kurta Cobeina. Kluci v hudební klubu Stoun hostovali
28. prosince 2010 a nenechali chladného jediného návštěvníka, ikdyž venku mrzlo a
v protiatomovém krytu se člověk taky moc neohřál.
Nirvana revival je velmi populární u mládeže a na vystoupeních je vždycky nabito. Tak jako
kluci tuhle hudbu rádi poslouchali, tak ji i hrají dál. Co určitě nezklame je hudba a vzpomínka
na zesnulého Kurta Cobeina, kterou Nirvana revival podá vždy přesvědčivě a se
stoprocentním nasazením. Skalní fanoušci rádi přicházejí podpořit tuto staromladou kapelu!
Jak vznikla Vaše kapela a kdo je jejím zakladatelem?
Vznikla v listopadu 2003. Začal jsem hrát od 15 let na ,,Španělku“, jako mnoho jiných a
v pozdějším věku jsem přešel na klasickou kytaru. Z nynější kapely jsem znal jen Michala
Torhana- Trhač (kytara), který byl můj soused. Pořádal jednou akci a tam jsme potkali další
lidi, co měli chuť začít dělat právě tuhle muziku. Párkrát jsme se sešli ve zkušebně, zkusili si
spolu zahrát a pak jsme vyšli ven a začali hrát pro lidi, říká Ondřej Ondruško (smích)
Kdy jste měli první koncert?
První koncert byl v Domaslavicích a byla to totální pohoda.
Znám Vás pod názvem Fecal Mather, ale poslední dobou se dočítám o Nirvaně revival,
jak vznikl Váš název?
Název vznikl od zpěváka Curta Combeina, který měl původně kapelu Fecal Mather. Už
nějakou dobu máme na plakátech Nirvana revival a podním napsané Fecal Mather, protože
ze začátku někteří neskalní fanoušci Nirvany nevěděli, na co přesně jdou, ale máš pravdu,
začínali jsme pod názvem Fecal Mather.
Co všechno můžeme slyšet na Vašich koncertech?
Hrajeme věci od Nirvany. Snažíme se hrát i ty neznámé písničky, které jsou tvrdší.
Máme i pár vlastních songů a určitě bychom se nebránili natočení vlastní desky.
Kdo je v kapele vedoucí a jak vznikají Vaše vlastní texty?
.
(smích) V kapele není nikdo vedoucí a písně píše sám život. (smích) Na textech se podílí
spousta lidí. Baví nás hrát i rock and rool.
Děkujeme všem fanouškům, lidem a známým, co nás už řadu let poslouchají a chodí
pravidelně ,,zakalit“ na Nirvanu revival!

O kapele
Druh hudby- necharakterizován
Skládá se ze čtyř členů Ondra Ondruško – zpěv a kytara
Michal Torhan – druhá kytara
Jiří Pokluda- bicí
Jakub Káňa- basová kytara

