JAN ŘEPKA
PIOSENKARZ
O kořeny zakopávám
mlhou razím cestu svou
z meze na mez kroky nepočítám
tu pozadu tu po kolenou
jdu

profil/bio
Piosenkarz Jan Řepka nawiązuje po swojemu do czeskiej fali muzyki folkowej lat 70-tych i 80-tych (Nohavica,
Merta). W_2001 r. występował w duecie Nestihame, który określał się mianem „Simon and Garfunkel z Czech”.
Wraz z Piotrem Ovsenákiem opublikował pod tą nazwą dwa albumy oraz zdobył wiele nagród. W 2010 roku
wydał własny album Čistý byl svět i zaczął pierwsze trasy koncertowe na rowerze (Czechy, Austria,
Szwajcaria).
Jego własna twórczość obraca się wokół osi: miłość-droga-wolność. Nawiązuje do niej również „staromodny”
sposób transportu: na koncerty Jan zwykł jeździć rowerem.
Czesko-słowacko-polski rowerowy rajd muzyczny 2011 Jana Řepki to zarazem najdłuższa trasa koncertowa!
Szlak prowadzi przez trzy państwa i mierzy ponad 1500 km. W trakcie trasy odbędzie się ponad 20 koncertów.
Cały sprzęt i instrumenty potrzebne w trasie, Jan przewozi na specjalnym przedłużonym rowerze.
Jan Řepka gra na gitarze, cuatro i harmonijce. Jest autorem kilku dziesięciu piosenek i tłumaczeń, reportaży,
recenzji i programów radiowych.
Oprócz własnych koncertów Jan Řepka organizuje również cykl wieczorów poezji śpiewanej o nazwie Open
Mic POTRVA (Praga). W ciągu trzech lat wystąpiło tam ponad 170 różnych piosenkarzy i poetów.

aktualny album Čistý byl svět (2010)
Zbiór piosenek o miłości „Čistý byl svět" (2010) zawiera 13 oryginalnych piosenek. Oprócz Jana Řepki można
usłyszeć także głos siedemnastoletniej śpiewaczki Josefiny Žampovej. Płyta została nagrana podczas tylko
jednego weekendu w praskim studio Atelier.

o płycie napisali
„Płyta jest przepiękna, czysta stylowo. Ma duszę." [Zdeněk Vřešťál, Nerez]
„Forma i treść utworów w pełnej harmonii. Autorsko i interpretacyjnie krystalicznie czysta." [10/10, Folktime.cz]
„Wyjtkowy album w wyjątkowym czasie." [Adam Katona]
„Zawsze jest balsamem dla duszy. Muszę częściej go słuchać." [Zdeňka]

diskografia
sólo: Čistý byl svět (2010) · Nestíháme: Nestíháme (2006); Víceméně v klidu (2007)
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