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Soutěž pěvec-kých talentů, kterou pořádá art-kavárna Avatarka, už zná své finalisty. V
sobotu 15. března totiž proběhlo třetí a poslední semifinálové kolo, v němž se představili
čtyři soutěžící. Ten nejlepší postoupil do závěrečného boje o absolutní „prostějovskou
Superstar“.
Účastníci soutěže jsou důkazem toho, že Prostějov má pořád spoustu zajímavých
pěveckých i autorských osobností, které jenom čekají na svou příležitost. V rámci celého
klání se představilo hned několik účinkujících, jenž mají nejen zajímavý hlas, ale prezentují
se i vlastní autorskou tvorbou. Ve třetím kole to byl například vtipálek Pavel Žvátora, který
má sice ještě nejistý projev, ale jeho texty jsou hravé a poetické. Vítězem třetí části se
nakonec stal zpěvák a kytarista David Bartoš, jehož na kachon doprovodil Dominik Tyl a představili tak tvorbu
své kapely Chilli Weather. Skvěle šlapající folk-rock s anglickými texty oslovil nejen porotu, ale i diváky. Ti se
můžou těšit na finálové vystoupení Chilli Weather v kompletním složení. Mužské duo soutěžících doplnily dvě
dámy s krásnými hlasy. Pavla Aschnbrennerová a Kristýna Jasmin Farrag zazpívaly převzaté písně různých
žánrů. Kristýně, která má svou kapelu ve Zlíně, je bližší muzikálový projev, Pavla zase okouzlila diváky svým
čistým zpěvem „od srdce“, při němž se doprovodila na kytaru.
„Toto kolo bylo skutečně velmi silné. Holky měly hezké hlasy, kluci byli zase originální. Nakonec zvítězilo
propojení obojího, což podle nás nejvíc splňoval David Bartoš ,“ svěřil se Večerníku člen poroty Zdeněk
Michalec. A nutno dodat, že i sama porota byla tentokrát velmi fundovaná. Zasedla v ní totiž nejen tradičně
prostějovská písničkářka Veronika Vičarová, ale pozvání do Avatarka-Star přijala i japonská sopranistka a
někdejší členka bratislavské opery Nao Higano, která v současné době žije v Kroměříži. „Slyšela jsem paní
Nao Higano zpívat na vernisáži tady v Prostějově, tak se mi líbila, že jsem ji oslovila, a jsem moc ráda, že ji
tady můžeme přivítat,“ s potěšením konstatovala organizátorka a vedoucí kavárny Iva Polická.
Do finálového kola, které se bude konat 5. dubna, tedy postoupili Michal Ovečka, Romana Hadová a nově
David Bartoš se svou kapelou Chilli Weather. Vítěz finále bude mít v Avatarce svůj recitál.
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Dnes je čtvrtek 31. červenec 2014, svátek slaví Ignác zítra Oskar
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