
Mr.Elastik & Sestry Havelkovy

Na první pohled by se mohlo zdát, že tato dvě uskupení nemají moc společného. Band Mr. Elastik (12 muzikantů a Dj) kombinuje hudební žánry jako house, electro a breakbeat se živě hranou jazzovou a swingovou hudbou. A právě swing je průsečíkem obou kapel.

Zatímco Mr.Elastik si pohrává a kombinuje zdánlivě nespojitelné hudební žánry, Sestry Havelkovy naopak vynikají téměř autentickou interpretací písní z první poloviny 20., 30.a počátku 40.let 20tého století.

Mr.Elastik
Spojení manouche (gypsy) jazzu a swingu dvacátých a třicátých let minulého století s elektronickou hudbou je to, co nejlépe charakterizuje band Mr. Elastik. Sloučením těchto odlišných žánrů vznikl hudebně pestrý mix, který si rychle nachází své posluchače. Ve světě velmi populární hudební styl vznikl v první polovině devadesátých let a je stále na vzestupu. 

Marcel Marek aka Dj Mersi (vocal) vystudoval hudební konzervatoř v Plzni. Už za studií začal hrát na bicí ve skupině Burma Jones, se kterou natočil tři desky (mimo jiné i úspěšný singl Samba v kapkách deště). V roce 1998 spoluzaložil kapelu Děda Mládek Illegal Band, s níž hraje dodnes. 

Sestry Doris a Sophia Lamošovy aka Hot Sisters (vocals) pocházejí z Vídně. Na pražských konzervatořích vystudovaly obory skladba, klavír a zpěv.
Více info zde: http://www.mrelastik.cz

Vokální trio Sestry Havelkovy 
Vzniklo v roce 1985 v lůně Originálního pražského synkopického orchestru vedeného Pavlem Klikarem, kde za mikrofonem stál Ondřej Havelka a na klavír hrál Jiří Gilík.
V roce 1995 se Sestry Havelkovy stávají součástí Melody Makers Ondřeje Havelky. Zároveň však pokračují ve vlastních aktivitách se svým osmičlenným bandem – Orchestr Sester Havelkových
Následuje velmi plodné období, kdy SH - coby kvartet - koncertují v Čechách i v zahraničí se svým bandem i s Melody Makers. Jsou častými hosty v televizi i rozhlase, natáčejí videoklipy a vydávají 4 CD.
Od roku 2013 SH pokračují ve svých aktivitách opět jako trio ve složení Anna Vávrová, Petra Kohoutová, Olga Bímová, někdy též kvarteto se sestřenicí Zuzanou Grosmanovou, buď za doprovodu svého bandu či menších formací, téměř pokaždé však Jiřího Gilíka. 
Více info zde: http://www.sestryhavelkovy.cz 

Společný koncert
Pro letní sezonu 2018 si Mr.Elastik a Sestry Havelkovy připravili společný koncertní program. Ve speciálních aranžích Michala Vejskala a Mersiho zazní jak úpravy největších hitů swingové hudby, tak i autorské skladby. 

Video:
Low Down - Mr.Elastik & Sestry Havelkovy

https://www.youtube.com/watch?v=GhS2isITzFE   Bláznivý den
https://www.youtube.com/watch?v=8bG9YjnbtOU  Franta zdědil ponorku
https://www.youtube.com/watch?v=-HqsAxd3YLo  Where have we met before


