PR LIST
Hudební skupina Druga ve svých písních vypráví příběhy inspirované českými
pověstmi a slovanskou mytologií. Samotný název skupiny vznikl volným
překladem staroslověnkého slova "přátelství". Tím chce skupina vyjádřit, že
hudba je o vzájemném sdílení lidských zážitků a příběhů, jejichž podstata se
nemění ani v průběhu staletí bez ohledu na vývoj technologií nebo dějin.
Druga ve svých písních vyzvedá poetiku starých národních pověstí, slovanské
mytologie a novopohanských tradic. Vrací se tak ke starým kořenům
člověčenství, přestože hudebně zůstává současně moderní. Styl Drugy tak
spojuje úcta k folku, z kterého skupina vychází svým převážně akustickým
stylem hry, a k rocku, z kterého si bere temnější polohy a dynamiku. Kapela
hraje od roku 2009 a patří tak k prvním kapelám hrajícím tzv. pagan-folk
v České republice.
Některé písně se objevují ve vysílání nebo hitparádách Radia Proglas,
Country rádia a Rádia Samson. Na podzim roku 2017 Druga natočila
v aktuální sestavě živý záznam písně Pogreb. Video vznikalo ve skanzenu
v Dolní Liboci. O Vánocích roku 2013 představila Druga svůj první ofciální
videoklip k písni Ovčák a panenka. Skupina vydala 2 studiová dema a běžně
vystupuje na historických trzích, slavnostech i festivalech v ČR.

AKTUÁLNÍ SESTAVA:

Lukáš Pokorný – zpěv, kytary
Zakládající člen kapely. Pracuje v nakladatelství Grada. Miluje klasickou sci-fi
a moderní fantasy. Věnuje se slovanskému pohanství.
Romana Žváčková – akordeon, zpěv
Vystudovala Konzervatoř J. Ježka. V současnosti je na mateřské dovolené. Dále
vystupuje s orchestrem Šarbilah.
Lucie Luned Kloboučková – zpěv, perkuse
Věnuje se orientálnímu tanci a tradici Asatrú – pohanství vycházejícím
ze severské mytologie.
Dominika Kloboučková – zobcové flétny, příčná flétna a hammered dulcimer
Jejím velkým koníčkem jsou domácí zvířata neobvyklého počtu nohou... např.
hadi a brouci. Je aktivní v rámci Ligy lesní moudrosti.
Kamil Vašica – baskytara
Čelákovický muzikant, fotograf a programátor webových stránek a aplikací.
Neuvěřitelně všestranný kutil.
Jakub Dvořák – perkuse a bicí
Studuje starožitnictví a má rád chladné zbraně. Hrál na perkuse v kapele
The Tap Tap.

DISKOGRAFIE:

KONTAKT:

Pramenům a vílám (2016) - singl; 4 písně
Tři písně (2013) – singl; 3 písně

Jakub Dvořák – booking a organizace koncertů
777 739 971
Lukáš Pokorný – kapelník
723 413 557
kapela-druga@seznam.cz
www.druga.cz
www.bandzone.cz/druga
www.youtube.com/user/Drugaband

