Festival Metronome Prague konečně bude!
Největší pražský mezinárodní hudební festival připravuje nová dramaturgická rada
muzikantských osobností. Mig 21 přiveze s sebou Orchestr Národního divadla.
Pandemie je konečně za námi a můžeme se těšit na bohatou hudební nadílku, o kterou jsme byli za poslední
dva roky ochuzeni. Jeden z lídrů české festivalové scény Metronome Prague chystá svůj dva roky
odkládaný pátý ročník. Ten se uskuteční ve dnech 23. - 25. června na tradičním místě, Na Výstavišti Praha.
Speciální potvrzenou novinkou je unikátní vystoupení kapely Mig 21 s Orchestrem Národního divadla
s názvem SymfoMIG. Hlavními hvězdami budou australský zpěvák Nick Cave se skupinou The Bad Seeds,
klasikové elektronické hudby Underworld, americký zpěvák a skladatel Beck nebo britské indiepopové
duo Oh Wonder. Ty doplní celá řada dalších zahraničních i domácích účinkujících často v unikátních
projektech připravených přímo pro tento festival. O co nejkvalitnější program se postará nově sestavená
dramaturgická rada, složená z vysoce respektovaných domácích i zahraničních muzikantů. Vstupenky na
Metronome 2022 jsou v prodeji na www.metronome.cz.
Novým potvrzeným jménem programu Metronome Prague 2022, tentokrát z domácí scény, je skupina Mig 21 s
frontmanem Jiřím Macháčkem. Její vystoupení bude jedním z těch, která jsou připravena speciálně pro tento
festival, jak velí jeho tradice již od prvního ročníku. Mig 21 vystoupí v unikátním programu SymfoMIG posílen
o šedesátičlenný Orchestr Národního divadla a chystá i další překvapení. Jedná se o projekt, ke kterému otevřelo
cestu vysílání koncertu Národ sobě – Kultura tobě 27. února 2021. Ten uspořádal tým festivalu Metronome
Prague ve spolupráci s Českou televizí v Národním divadle v době nejtužšího lockdownu.
„Spolupráce kapely Mig 21 a souboru Národního divadla byla vůbec tou nejradostnější ze všech. Proto když jsme
přemýšleli o tom, jestli se tehdy nezrodilo něco naprosto unikátního, shodli jsme se na všech stranách, že
vystoupení kapely Mig 21 patřilo k tomu nejlepšímu,“ přibližuje pozadí projektu David Gaydečka. A dodává:
„Chvíli to trvalo, ale dala se do pohybu mašinerie přípravy jednoho z nejunikátnějších festivalových koncertů.
Až na Křižíkově fontáně v sobotu 25. června večer vystoupí Mig 21 s celým koncertem komponovaným a
aranžovaným pro symfonický orchestr, lze očekávat nejen hudební zážitek, ale také scénář, který neopomene
humor, typický pro Jiřího Macháčka.“
Po vynucené covidové přestávce se Metronome Prague vrací ještě silnější než dřív, oproti předchozím
zvyklostem dokonce rozšířený o celý jeden den bohatého festivalového dění. „Nabízíme návštěvníkům unikátní
hudební zážitky ze světa i z tuzemska. Aby byl program co nejkvalitnější a opravdu reprezentoval to
nejpodstatnější, co se na koncertní hudební scéně děje, založili jsme takzvanou programovou radu festivalu.
Zveme do ní hudební osobnosti z ČR i ze zahraničí,“ říká producent Metronome Prague David Gaydečka.
V programové radě potvrdili účast skladatel a producent Jan P. Muchow, baskytarista a textař skupiny Tata Bojs
Marek Huňát alias Mardoša, textař a raper ze skupiny J.A.R. Oto Klempíř a kytarista, producent a dlouholetý
hlavní hudební partner Mekyho Žbirky a Ivana Krále Honza Ponocný. Prvním zahraničním členem rady je
americký producent, dvakrát nominovaný na cenu Grammy Carmen Rizzo, který má v portfoliu spolupráci s
takovými osobnostmi jako jsou Seal, Alanis Morissette, Coldplay nebo Paul Oakenfold. Další jména zahraničních
členů festivalové rady budou následovat.
„Před nedávnem jsme také uzavřeli dohodu s agenturou Fource Entertainment, která bude zajišťovat účast dalších
mezinárodních hudebních hvězd v programu Metronome Prague. Společně s dalšími subjekty jsme také založili

sdružení Music Together s cílem posílit propojení dění na tuzemské a světové scéně. Těšíme se, jakou radost
divákům s programem Metronome Prague budeme moci všichni společně dělat,“ dodává David Gaydečka.
Předprodej vstupenek na Metronome Prague 2022 je spuštěn na www.metronome.cz. V prodeji jsou kromě
standardní i podporovatelské kategorie, ve kterých za vyšší příspěvek na restart festivalu získají zájemci kromě
dobrého pocitu také nejrůznější hudební a festivalové dárky a další zážitky. Ačkoli pořadatelé nic takového
nepředpokládají, po zkušenostech z posledních dvou let zdůrazňují garanci vrácení vstupného, bude-li konání
festivalu jakkoli ohroženo.
O festivalu Metronome Prague:
Festival Metronome Prague je první velký hudební a umělecký festival konaný v Praze. Jeho 5. ročník byl
původně plánován na rok 2020, z důvodů pandemie covid-19 byl přesunut na rok 2021 a z téhož důvodu aktuálně
přesunut na rok 2022.
Akci Metronome Prague za dobu jeho konání navštívily hvězdy, jako jsou Kraftwerk, Primal Scream, Liam
Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, Tom Odell, Ella Eyre, David Byrne,
John Cale nebo Massive Attack. Z tuzemské scény vystoupili mimo jiné Ohm Square, Floex, Ille, Tata Bojs nebo
David Koller s Katarzií. Na zatím poslední ročník festivalu v roce 2019 zavítalo bezmála 20 000 návštěvníků.
Ambicí této události je oslovovat všechny věkové i žánrové posluchačské vrstvy. Sází na aktuální dění v
progresivní hudbě, ale neopomíjí ani stále živou klasiku různých žánrů. Dramaturgie festivalu neopomíná
tuzemské účinkující, kteří zde mnohdy nabízejí unikátní program, jakým byl v minulých letech například návrat
Sexy Dancers nebo spojení J.A.R. a gospelového sboru Maranatha či Ivana Krále s Jiřím Suchým.
V roce 2021 si Metronome Prague vybral z pandemických důvodů nechtěnou dovolenou. Jeho pořadatelé se ale
restrikcemi nenechali odradit a pro fanoušky uspořádali třídenní akci Metronome Warm Up, pomyslné zahřívací
kolo pro letošní ročník. V malebném prostředí Křižíkovy fontány na pražském Výstavišti vystoupili mimo jiné
britská kapela Morcheeba, elektroničtí tvůrci Hosh a Bec, celý jeden večerní blok byl věnován vzpomínce na
světově nejproslulejšího českého rockera Ivana Krále za účasti domácích hvězd kalibru Davida Kollera, Lenky
Dusilové, Mekyho Žbirky nebo legendárního Jiřího Suchého.

