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Festivaly často mění svou podobu i úroveň. 
Paradoxně u některých, které se považují za 
největší a většinou bývají vyprodané velmi 
rychle, je v posledních letech úroveň hodně 
slabá. Pořadatelé šetří na nesprávných 
místech a hvězdné stadionové headlinery 
často nahrazují klubovými či halovými 
interprety. Kvalita služeb a katastrofální 
podmínky v areálech s přemrštěnou 
kapacitou mnohdy neodpovídají ceně 
vstupenky. Sweden Rock festival patří mezi 
výjimky, které se snaží zachovat nastavenou 
laťku a v mnoha ohledech se jim to daří. 
Pořadatelé dosud neslevují z vize denně  
(s výjimkou prvního dne) nabídnout publiku 
alespoň jednoho z komerčně nejúspěšnějších 
zástupců hudební scény. 

Těžko lze dokázat, zda skutečně není 
překročena denní kapacita 35 tisíc 
návštěvníků, kterou pořadatelé oficiálně 
uvádí. Při večerních vystoupeních jsem měla 
pocit, že je v areálu lidí více, ale je to z mé 
strany jen spekulace. Nepříjemnou novinkou 
pro mě bylo rozdělení publika na dvě části 
před Rock Stage a Festival Stage v průběhu 
vystoupení hlavních hvězd. Rozumím pointě, 
kterou v tomto ohledu pořadatelé cílili, avšak 
celá záležitost nebyla dostatečně dobře 

promyšlená a provedená. Členové security 
týmu vytvořili řadu, díky které nebylo možné 
dostat se více dopředu. Pokud někdo stál 
přímo u security a neměl šanci pohnout se 
dál v davu, dotyčný měl před sebou v těsné 
blízkosti člena ochranky, který k němu byl 
otočen tváří. Přímo v davu bez oddělení 
zábranami, a to je pro celkový prožitek 
z koncertu dost nepříjemný a rušivý element. 

Na vysoké ceny za jídlo a pití jsme na 
Sweden Rocku zvyklí. Nicméně doporučuji 
všem budoucím návštěvníkům tohoto 
festivalu vyměnit a vybrat si dostatečné 
množství peněz předem. Poplatky za výběr 
v bance, umístěné před vstupem do areálu, 
jsou dost vysoké. V areálu bohužel není 
možné platit u všech prodejců občerstvení 
platební kartou. Často jsme se setkávali 
s tím, že i když to možné bylo, nefungovaly 
prodejcům terminály. 

Organizátoři důkladně prověřují kvalitu 
nabízených pokrmů, a tak rozhodně stojí 
za to plácnout se přes kapsu a ochutnat 
některá jídla z bohaté nabídky specialit 
z celého světa. Mimo areál se nachází  
i několik marketů, kde lze pití i jídlo zakoupit 
za výrazně nižší ceny. Pořadatelé v tomto 
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ohledu myslí opravdu na všechno. Na 
několika místech v areálu byla dokonce 
dostupná voda a káva během dne zdarma. 
A pokud jste si přivstali, rozdávali se zdarma 
i bagety a mléčné výrobky. To se vám na 
většině festivalů rozhodně nestane. 

Uspořádat tak monstrózní akci není snadné 
a bez pochyb nelze vyhovět představám 
všech návštěvníků. Vždy se najde něco, co lze 
zlepšit. Pro mě je ale podstatné to, že pozitiva 
u Sweden Rocku rozhodně převažují. I přes 
několik nedostatků stále zastávám stejný 
názor. Sweden Rock je pro mě dosud nejlépe 
organizovaný festival ze všech, které jsem 
měla možnost navštívit. Pořadatelé sází na 
lidskost a jejich prioritou je zprostředkovat 
všem zúčastněným nezapomenutelné zážitky 
i přesto, že v současném světě převažují 
vykalkulované strategie cílené na co největší 
zisky a efekt „velkoleposti“ v rámci sociálních 
sítí, nikoli na autenticitě prožitku. 

To nejdůležitější, kvůli čemu opakovaně 
míříme na Sweden Rock, je samozřejmě 
bohatá nabídka hudebních vystoupení 
různých odnoží rockové, metalové a dokonce 
i bluesové hudební scény. V průběhu čtyř 
dnů se na pěti pódiích vystřídá celkem 

83 účinkujících z různých koutů světa. 
V porovnáním s minulostí není letošní ročník 
tolik zastoupený interprety glam rocku a hair 
metalu. Rok 2019 je hlavně ve znamení classic 
rocku a hardrocku. Občas je hodně obtížné 
rozhodnout se, které kapele dá člověk 
přednost. Někdy je nutné volit mezi dvěma,  
a stane se, že i mezi třemi interprety 
najednou. V letošním roce jsem se do 
podobné situace dostala několikrát. Například 
ve stejném čase, kdy byli na seznamu 
SLAYER, vystupovala také legenda AOR scény, 
Angličané FM. Žánrově zcela odlišné kapely, 
u kterých se nejspíš předpokládá velmi 
rozdílné publikum. Po dlouhých úvahách jsem 
zvolila kapelu FM, protože nehrají tak často 
a rozhodně patřili mezi raritní vystoupení 
Sweden Rocku 2019. SLAYER sice avizovali 
rozlučkové turné, ale jejich koncertů jsem 
viděla v minulosti poměrně dost. 

Počasí nám vyšlo dokonale, takže jsme 
si opět užili po všech stránkách čtyři 
nezapomenutelné dny. Letos jsem se 
rozhodla vyrazit na Sweden Rock o den 
dříve, abych si mohla více užít atmosféru 
a využít i čas na procházky po okolí. Ráda 
se s vámi podělím o své zážitky i postřehy 
nasbírané v průběhu festivalu.     KT
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Středa – 5. června 2019

JAMES HOLKWORTH AND THE COOLBENDERS 
(UK/SE)
První den není tak náročný, jelikož se kapely  
střídají na třech pódiích a celkový program 
začíná o něco později než následující dny. 
Sweden Rock 2019 zahajuje na 4Sound Stage 
JAMES HOLKWORTH se svou novou kapelou  
THE COOLBENDERS. James se vrací do hudební 
branže po více než 40 letech. Kapela je sestavena 
z uznávaných muzikantů švédské scény  
v čele s anglickým zpěvákem Adamem Barronem 
(James nezpívá od nehody, která se mu stala 
v Kanadě v roce 1996). Krátce před zahájením 
festivalové sezony vydávají THE COOLBENDERS 
album „We Want To Be Famous“, jež nám na 
Sweden Rocku představili živě téměř celé. Nebýt 
festivalu Sweden Rock, tak se možná o existenci 
téhle party jen tak nedovím. Po zhlédnutí jejich 
setu doporučuji všem fanouškům kvalitního 
blues/hard/country rocku poslechnout si již 
zmíněné album „We Want To Be Famous“  
a také si přečíst jejich zajímavou biografii. Celé 

vystoupení bylo plné nadhledu, humoru,  
a hlavně upřímné radosti z hudby samotné.  
Na chvíli jsme se symbolicky přenesli do doby, 
kdy se nic nebralo příliš vážně a zároveň jsme si 
užívali pohodu krásného slunečního odpoledne, 
do které JAMES HOLKWORTH AND THE 
COOLBENDERS dokonale zapadli.

Setlist: The Gator, Absinth And Bad  
Rehearsals, Southern Life, Bad Hair Day,  
Jerry Johnson, String, No Deliverance,  
Billy The Bully, Sexy In The USA

DEMON (UK)
DEMON patří mezi zaručené oblíbence publika 
na Sweden Rocku. Osobně jsem měla možnost 
vidět je na tomto festivalu již potřetí a musím 
říct, že veteráni Nové vlny britského heavy meta-
lu (NWOBHM) mě nezklamali ani jednou vůbec 
v ničem. Takhle má z mého pohledu vypadat 
poctivě zahraný heavy metal. V případě DEMON 
obohacený o melodický AOR rock a progresivní 
party. Jednotlivé skladby jsou vyvážené, nejsou 
předprodukované ani v žádném ohledu pod-

JAMES HOLKWORTH AND THE COOLBENDERS
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ceněné. Songy jsou chytlavé, ale ne za každou 
cenu podbízivé jako v případě převážně speed-
metalových kapel. DEMON mají na svém kontě 
celkem třináct studiových alb. V setu na Sweden 
Rocku zní až na dvě výjimky skladby z jejich 
nejslavnějšího alba „The Unexpected Guest“ 
(1982). V úvodu svého vystoupení se DEMON 
vrací k debutovému albu z roku 1981 a celý set 
zahajují titulní skladbou „Night Of The Demon“. 
Závěrečná píseň „No More Hell On Earth“ byla 
vybraná z alba „Hold On To The Dream“ (1991), 
jež vyšlo jako předposlední předtím, než kapela 
v roce 1992 na devět let opustila hudební scénu. 
Tentokrát si frontman Dave Hill poupravil image 
– použil bílou masku na obličej a nasadil si rohy. 
Snad toto gesto nemá žádný hlubší význam než 
jen zpestření koncertní show, která se dle reakcí 
publika setkala s velmi příznivými ohlasy. 

Setlist: Night Of The Demon, Total Possession, 
The Spell, Sign Of A Madman, Strange  
Institution, Victim Of Fortune, The Grand  
Illusion, Beyond The Gates, Don’t Break  
The Circle, No More Hell On Earth

GATHERING OF KINGS (SE)
Příjemným překvapením prvního dne byli další 
ze zástupců melodického hard/AOR rocku, 
GATHERING OF KINGS, kteří se dali dohromady 
po vzoru projektu PHENOMENA, jenž zformovali 
v roce 1984 producent Tom Galley a jeho bratr, 
kytarista WHITESNAKE, Mel Galley. Projekt je 
specifický tím, že se nejedná o klasickou kapelu 
s jedním zpěvákem, ale za mikrofonem se jich 
střídá několik. Nutno podotknout, že se jedná 
o velmi zajímavou kombinaci osobností i hlasů: 
Rick Altzi (MASTERPLAN, AT VANCE), Björn Strid 
(SOILWORK, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA), 
Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS,  
ex-FIREWIND), Tobias Jansson (THE LAW, SAFFIRE), 
Alexander Frisborg (THE DIVINE BAZE ORCHESTRA) 
a Jens Westin (CORRODED). Hudebně se nejedná 
o nic přelomového, což evidentně ani nebyl záměr 
členů kapely. Spíš se jedná o seskupení muzikantů, 
kteří společně sdílí vášeň pro melodický rock 
a podle energie z jejich vystoupení i vzájemný 
respekt a přátelství. GOK představují publiku na 
Sweden Rocku debut „First Mission“ (2019), který 
se těší přízni fanoušků i hudebních kritiků.

DEMON



GATHERING OF KINGS (Apollo Papathanasio)

GATHERING OF KINGS (Jens Westin)

GATHERING OF KINGS (Alexander Frisborg)

GATHERING OF KINGS (Björn Strid)

GATHERING OF KINGS (Tobias Jansson)

GATHERING OF KINGS (Rick Altzi)
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Setlist: Intro (The Gathering), Forever And  
A Day, (Björn Strid – zpěv), Endless Paradise 
(Tobias Jansson – zpěv), Saviour (Apollo 
Papathanasio – zpěv), Love Will Stay Alive (Rick 
Altzi – zpěv), Long Way From Home (Alexander 
Frisborg – zpěv), Lonely Road (Jens Westin – 
zpěv), Angels (Apollo Papathanasio – zpěv), 
Heaven On The Run (Rick Altzi – zpěv), Passing 
Rain (Rick Altzi – zpěv), The Runaway (Björn Strid 
– zpěv), Out Of My Life (Tobias Jansson – zpěv) 

JOE LYNN TURNER (USA)
JOE LYNN TURNER byl původně potvrzený na 
festivalu Sweden Rock o rok dříve. Nakonec 
byla jeho účast v roce 2018 zrušena z důvodu 
dočasné nemoci a následně přesunuta na rok 
2019. JOE LYNN TURNER patří od poloviny 70. 
let mezi absolutní stálice hardrockové scény. 
Seznam projektů, na kterých se v průběhu 
své kariéry podílel, je stejně bohatý jako jeho 
sólová dráha. Pochopitelně je festivalový set 
tvořen převážně z výběru „best of“ z obdo-
bí v RAINBOW, DEEP PURPLE a YNGWIEHO 
MALMSTEENA, se kterými se nejvíce proslavil. 

JOE je ve výborné kondici a jeho vystoupení 
není co vytknout. Nelze opomenout ani mla-
distvý vzhled, který dostal tento nestárnoucí 
rocker do vínku. Chvílemi vás přepadá nostal-
gie a přejete si alespoň jednou vidět ho spo-
lečně s RAINBOW na jednom pódiu. Rozhodně 
ne z důvodu, že by kolem sebe neměl kvalitní 
muzikanty. Naopak, jeho doprovodná kapela 
je výborná a jako celek fungují skvěle. Navíc 
rozhodně působí víc přirozeně než současná 
situace kolem RAINBOW, ale k tomu se ještě 
vrátím ke konci reportu u jejich vystoupení. 
Publikum si přítomnost JOE LYNN TURNERA 
náramně užívá pro jeho autentičnost i proto, 
že dokonale ovládá texty notoricky známých 
hitů, kterými nás hojně zásobuje. V davu je 
možné zahlédnout i spoustu jeho hudebních 
kolegů, pro které je stále velkou inspirací.

Setlist: Over The Rainbow (HAROLD ARLEN), 
Death Alley Driver (RAINBOW), Power (RAINBOW), 
Street Of Dreams (RAINBOW), Déjà Vu (YNGWIE 
J. MALMSTEEN), Difficult To Cure (RAINBOW), 
I Surrender (RUSS BALLARD), King Of Dreams 

JOE LYNN TURNER
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(DEEP PURPLE), Can’t Let You Go (RAINBOW), 
Spotlight Kid (RAINBOW), Rising Force  
(YNGWIE J. MALMSTEEN), Long Live Rock‘n‘roll 
(RAINBOW), Jealous Lover (RAINBOW) 

Čtvrtek – 6. června 2019

BLAZE BAYLEY (UK)
V roce 2019 uplynulo 25 let od doby, kdy se 
BLAZE BAYLEY stal na několik let frontmanem 
IRON MAIDEN. Šance, která navždy změnila 
život tohoto osobitého a velmi talentovaného 
zpěváka. K výročním oslavám si BLAZE 
přichystal speciálně pro evropské festivaly set 
složený pouze ze skladeb z jeho éry v IRON 
MAIDEN. BLAZE se po odchodu z IRON MAIDEN 
vydal na sólovou dráhu, kterou odstartoval 
svými prvními dvěma studiovými počiny 
velmi úspěšně. Bohužel se brzy začal potýkat 
s problémy kolem managementu a v průběhu 
dalších let i se spoustou personálních změn 
v kapele, která se několikrát kompletně 
obměnila. BLAZE BAYLEY zahajuje druhý den 
Sweden Rocku a zároveň je prvním vystupujícím 

na Rock Stage. Fanoušci IRON MAIDEN jsou 
neskutečně oddaní a většinou sledují tvorbu 
všech, kdož s kapelou kdy nějak souviseli. 
BLAZE má stále stabilní fanouškovskou 
základnu, která ho podporuje i v průběhu 
jeho sólové dráhy. I přestože BLAZE vystupuje 
v pravé poledne, před pódiem má slušně 
narváno a svou energií a bezprostředností 
strhává všechny přítomné hned od příchodu  
na pódium. BLAZE působí velmi uvolněně  
a konečně mám po letech pocit, že zakotvil  
a našel cestu, která mu vyhovuje a jež funguje. 

Setlist: Lord Of The Flies, Sign Of The Cross, 
Judgement Of Heaven, Virus, The Clansman, 
The Angel And The Gambler, Man On The Edge, 
Futureal, Como Estais Amigos

KROKUS (CH)
Švýcarští hardrockoví veteráni KROKUS, 
často označovaní jako evropští AC/DC, patří 
na Sweden Rocku mezi vítané a u publika 
oblíbené stálice. Za svou 40 let trvající kariéru 
vydali 18 studiových alb. V září 2018 avizují 

BLAZE BAYLEY
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KROKUS na oficiálních webových stránkách 
„Farwell Tour“ (Rozlučkové turné). V dnešní 
době jde hlavně z marketingového hlediska  
o častý a velice populární tah mnoha 
interpretů. Čas ukáže, kolik takových turné 
ve skutečnosti kapela odehraje. Nevím, jaké 
okolnosti k tomuto rozhodnutí muzikanty 
vedly. Podle výkonů, které předvedli na 
Sweden Rocku, to na důchod rozhodně 
nevypadá. Pro mě jsou KROKUS kapelou, 
která perfektně zapadá do atmosféry open-air 
festivalů. Osobně si je raději užívám naživo 
než ze studiových nahrávek. Velkou výhodou 
je pro kapelu fakt, že jejich frontman Marc 
Storace se sice pomalu blíží k 70, na kvalitě 
jeho hlasu se ale věk nijak zvlášť nepodepsal.

Setlist: Headhunter, Long Stick Goes Boom/
Pinball Wizard, American Woman (THE GUESS 
WHO), Rock‘n‘roll Tonight, Winning Man, 
Hellraiser, Hoodoo Woman, Fire, Rockin‘ In The 
Free World (NEIL YOUNG), Bedside Radio,  
Easy Rocker, Live For The Action, Heatstrokes 
(with drum solo) 

ARCH ENEMY (SE/KAN/USA)
Nejpopulárnější formace melodické 
deathmetalové scény se zrodila ve Švédsku 
v roce 1995. V průběhu 25 leté existence 
se v kapele vystřídali na postu zpěváka tři 
naprosto rozdílné osobnosti. Původního 
frontmana Johana Liivu nahradila v roce 2000 
energická Angela Gossow, která přitáhla kapele 
obrovskou pozornost a zásadně se podepsala 
na komerčním úspěchu ARCH ENEMY. Chytlavý 
melodický death metal s ženským growlem 
fungoval na publikum fantasticky. O to větší 
překvapení bylo, když se Angela v roce 2014 
rozhodla vzdát pozice populární frontwoman  
a převzít roli manažerky kapely. Kapela zůstala  
u osvědčené strategie a další frontwoman  
ARCH ENEMY se stala krásná a extravagantní 
Alissa-White Gluz. Ve stejné době došlo v kapele 
k další zásadní změně na postu kytaristy, kdy 
sestavu doplnil Jeff Loomis (ex-NEVERMORE). 
Sweden Rock je pro mě první příležitostí 
vidět ARCH ENEMY v aktuální sestavě. Za éry 
Angely Gossow jsem na jejich koncerty chodila 
poměrně pravidelně. Musím se přiznat, že se 

KROKUS



ARCH ENEMY

ARCH ENEMY
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současnou strategií kolem kapely nejsem úplně 
ztotožněná a nepřesvědčilo mě ani vystoupení 
na Sweden Rocku. Bohužel ke mně nedorazila 
žádná přirozená emoce. Kapele není po hudební 
stránce co vytknout. Jejich výkony jsou precizní  
a po technické stránce až dokonalé. Perfektně 
ladí i po vizuální stránce a všechno do sebe 
zapadá. Na můj vkus je celková strategie víc  
o do detailu promyšleném marketingu,  
než o hudbě samotné. Přesto nezpochybňuji, 
že kapela je velmi úspěšná a její fanouškovská 
základna se neustále rozšiřuje. 

Setlist: The World Is Yours, Ravenous, Stolen 
Life, War Eternal, My Apocalypse, You Will 
Know My Name, Under Black Flags We March, 
Dead Eyes See No Future, The Eagle Flies 
Alone, First Day In Hell, As The Pages Burn,  
No Gods, No Masters, We Will Rise, Nemesis 

AMON AMARTH (SE)
U švédského melodického death metalu 
ještě zůstaneme, protože na Festival Stage 
přicházejí na řadu metaloví Vikingové AMON 

AMARTH. Duch Vikingů je všudypřítomný 
nejen proto, že samotní muzikanti je svým 
vzhledem připomínají, ale hlavně díky 
komplexní scénografii a měnícím se kulisám. 
Publikum mají na své straně hlavně pro svou 
přirozenost a nespoutanost. U téhle party není 
nutné zaměřovat se na výkony jednotlivých 
muzikantů. Ztrácelo by to na významu, který 
má kapela jako celek. Jejich předností je 
spontánnost a specifická energie, která je ve 
vzduchu už před jejich příchodem na pódium. 
Johan Hegg je fantastický frontman, který 
to s publikem dokonale umí a jeho energie 
je doslova nakažlivá. Set startují největším 
hitem jejich kariéry „Pursuit Of Vikings“, který 
se většinou očekává jako přídavek. Možná ho 
muzikanti záměrně hrají už v úvodu proto, 
aby se skladby zbavili co nejrychleji. Patří 
mezi ty, které nesmí chybět na žádném jejich 
koncertě. A snad i díky notoricky známému 
riffu, který v death metalu znamená totéž, co 
v hardrocku riff „Smoke On The Water“. Takže 
mají muzikanti jistotu, že dostatečně nabudí 
publikum hned od začátku. 

AMON AMARTH
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Setlist: The Pursuit Of Wikings, Deceiver Of 
The Gods, First Kill, The Way Of Vikings, Asator, 
Cry Of The Black Birds, Crack The Sky, As Lock 
Falls, Legend Of A Banished Man, War Of The 
Gods, Death In Fire, Shield Wall, Raven’s Flight, 
Guardians Of Asgaard, Raise Your Horns, 
Twilight Of The Thunder God 

TENACIOUS D (USA)
Vystoupení TENACIOUS D nebo THE D, jak je 
nazývají fanoušci, jsem viděla jen zčásti. Prolínalo 
se totiž s koncertem jedné ze superskupin, 
kterou jsem si rozhodně nechtěla nechat ujít. 
TENACIOUS D je satirické seskupení z Kalifornie. 
Členové skupiny Jack Black a Kyle Gass jsou také 
herci. Zahráli si například ve filmech „Králové ro(c)
ku“, „Škola ro(c)ku“ nebo „King Kong“. Začali jako 
barová kapela a příležitostně se objevili v různých 
TV sériích. Po vydání stejnojmenného alba 
„Tenacious D“ (2001) se zavázali světu hudby jako 
seriózní hard/comedy rocková kapela. Na hudební 
scéně se jedná o skutečně unikátní spolek 
s osobitým až drsným humorem, což je patrné  
i z některých názvů skladeb, jako například „Fuck 

Her Gently“. Z tohoto důvodu jsou trnem v oku 
pro mnohé puritány, pro něž jsou TENACIOUS D 
příliš kontroverzní. Muzikanti jsou pověstní tím, 
že si často dělají srandu sami ze sebe. Doporučuji 
všem, kdo máte rádi kvalitní hard/alternative rock, 
okořeněný humorem a dávkou nadhledu. 

Setlist: JB JR RAP, Woman Time, Save The 
World, Post-Apocalypto Theme (Reprise),  
Rize Of The Fenix, Low Hangin‘ Fruit,  
Sax-a-Boom, Roadie, Kickapoo, Beelzeboss (The 
Final Showdown), The Metal, Dude (I Totally 
Miss You), Kielbasa, Tribute, Wonderboy, 
Double Team (včetně části „Take A Chance  
On Me” od skupiny ABBA), Fuck Her Gently 

DEADLAND RITUAL (UK/USA)
Jedna z nejnovějších superskupin hudební scény, 
anglicko-americká formace DEADLAND RITUAL,  
je složená opravdu z hvězdných jmen:  
zpěv – Franky Perez (APOCALYPTICA), kytara 
– Steve Stevens (ex-BILLY IDOL, ex-MICHAEL 
JACKSON), bicí – Matt Sorum (ex-THE CULT,  
ex-GUNS N’ ROSES) a baskytara – Geezer Buttler 

TENACIOUS D
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(ex-BLACK SABBATH, ex-HEAVEN AND HELL). 
Spojení muzikantů slibuje, že půjde o opravdovou 
hudební lahůdku, spíše pro fajnšmekry než 
pro mainstreamové publikum. V prosinci roku 
2018 vypouští DEADLAND RITUAL do světa svůj 
první singl s blues-rockovou skladbou „Down In 
Flames“, vracející se ke grunge v jeho nejslavnější 
podobě, s typickou basou Geezera Buttlera. Na 
debutovém albu členové DEADLAND RITUAL 
teprve pracují, a tak větší část koncertního setu 
tvoří coververze vesměs spřízněných kapel, 
ve kterých muzikanti působili v průběhu své 
kariéry. DEADLAND RITUAL pro mě byli jedním 
z největších lákadel letošního ročníku a z jejich 
vystoupení jsem byla naprosto nadšená po všech 
stránkách. Doufám, že se brzy dočkáme jejich 
debutového alba, stejně jako navazujícího turné. 

Setlist: Symptom Of The Universe (BLACK 
SABBATH), Dimas, Neon Knights (BLACK 
SABBATH), Cry Of Night, Slither (VELVET 
REVOLVER), Dead Before Sunrise, Sweet Leaf 
(BLACK SABBATH), Rebel Yell (BILLY IDOL), 
Down In Flames, War Pigs (BLACK SABBATH)

DEF LEPPARD (UK)
DEF LEPPARD v roce 2019 nepřichází s žádnou 
studiovou novinkou. Prostřednictvím výběru 
svých největších hitů mapují v průběhu hodiny  
a půl dosavadní dráhu na hudební scéně  
a propojují tak nejzásadnější a nejúspěšnější 
momenty v jejich kariéře. Rekapitulace, 
nostalgické vzpomínky a vyhodnocení různých 
aspektů k tomuto konceptu prostě patří. 
Nostalgii v průběhu koncertu navíc podtrhuje 
pohled na fotografie připomínající různá období 
kapely, promítané ve videoslidech nad kapelou 
během skladby „Hysteria“. DEF LEPPARD se 
stali synonymem velkoleposti v tom nejlepším 
smyslu slova. Tahle kapela byla předurčena 
k monstróznímu úspěchu pravděpodobně 
dávno před svým vznikem a je prototypem 
scénáře, který nemohl nevyjít. Skupina vznikla 
jako součást nové vlny britského heavy metalu, 
avšak největší slávu jim zajistila kombinace 
melodického hard rocku, chytlavých melodií 
s přesahem do popu i specifického a na první 
poslech nezaměnitelného vokálu frontmana 
Joe Elliotta. Originalitu DEF LEPPARD podtrhuje 

DEADLAND RITUALDEADLAND RITUAL
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jakási nepřenosná a nedefinovatelná emoce, jež 
je součástí celé jejich tvorby a nelze ji okopírovat. 
Je to nejspíš jakýsi dar a symbol všech velikánů, 
který je naprosto odlišuje od ostatních. Patří 
doslova mezi hrstku umělců, kterým se povedlo 
vyprodukovat tolik megahitů. DEF LEPPARD jsou 
ve fantastické formě a prostřednictvím jejich 
jedinečné koncertní show nás symbolicky vrací 
do 80. let, do období bombastického aréna 
rocku. A pokud má na tento styl ještě i dnes 
někdo právo, tak jsou to právě DEF LEPPARD! 

Setlist: Rocket, Animal, Let It Go, Foolin’,  
When Love And Hate Collide, Let’s Get Rocked, 
Armagedon It, Rock On (DAVID ESSEX),  
Two Steps Behind, Man Enough, Love Bites, 
Bringin’ On The Heartbreak, Switch 625,  
Hysteria (včetně části skladby „Heroes”  
od Davida Bowieho), Pour Some Sugar On Me, 
Rock Of Ages, Photograph 

FM (UK)
Posledními vystupujícími čtvrtečního programu 
a dalo by se říct, že symbolicky i prvními hosty 

následujícího dne, jsou angličtí hardrockoví 
FM, kterým patří první hodina po půlnoci. 
Kapela FM vznikla v Londýně v roce 1984 a 
lze konstatovat, že největších úspěchů 
dosáhla ve své domovské zemi. Převážně 
ve druhé polovině 80. let rovněž patřili mezi 
respektované pojmy evropské AOR hudební 
scény, kde se objevili jako předkapela  
TINY TURNER, STATUS QUO, FOREIGNER nebo 
MAGNUM. Dokonce vystoupili i jako předkapela 
BON JOVI při anglické části jejich slavného turné 
„Slippery When Wet“. I přes obrovský potenciál 
a nezpochybnitelné pěvecké kvality Steva 
Overlanda se jim však z komerčního hlediska 
nepovedlo zařadit mezi své slavnější kolegy. 
Možná chyběl megahit, který by kapelu dostal 
mezi top interprety, či absentovalo výraznější 
promo. Na Sweden Rocku odehráli FM výborný 
set, i když je možná škoda, že jsme si je nemohli 
užít na větším pódiu, kde by mohli zvukově lépe 
vyniknout. Mé vnímání může být ovlivněné ale  
i tím, že zástupci AOR scény patří na velká 
pódia. Každopádně jsem moc ráda, že jsem si 
na koncert FM počkala a vydržela až do konce. 

FM
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Setlist: Black Magic, Bad Luck, That Girl, Life Is 
A Highway, Let Love Be The Leader, Closer To 
Heaven, Metropolis, Over You, Other Side Of 
Midnight, I Belong To The Night, Tough It Out, 
Killed By Love 

Pátek – 7. června 2019

BURNING WITCHES (CH)
Na současném rockovém a metalovém kolbišti 
si na nedostatek zástupkyň něžného pohlaví 
rozhodně nemůže nikdo stěžovat. V 80. letech 
tomu bylo hlavně na evropské scéně právě 
naopak. Do tohoto období nás po všech stránkách 
vrací pětice sympatických mladých muzikantek 
ze Švýcarska, které se jak po hudební, tak po 
vzhledové stránce hrdě hlásí k tradičnímu 
metalu 80. let. Přestože se zdá, že je hudební 
scéna přesycená, BURNING WITCHES se svým 
specifickým pojetím povedlo zaujmout a uspět 
hned po vydání velmi povedeného debutu 
„Hexenhammer“. Troufám si říct, že dívčí formace 
typu BURNING WITCHES na scéně chyběla. Na 
Sweden Rock přijíždí s novou zpěvačkou Laurou 

Guldemond, která vzhledem k okolnostem nejspíš 
neměla moc času na secvičení celého repertoáru. 
Původní zpěvačka Seraina Telli odešla z kapely 
uprostřed turné. Nicméně si holky musely poradit.  
Jako správné čarodějky se nevzdaly a svým 
závazkům dostály. Laura navíc zapadla do kapely 
naprosto skvěle a mnozí ani nepoznali, že je 
vystoupení na Sweden Rocku její premiérou. Za 
mě patřili BURNING WITCHES mezi nejvydařenější  
a nejvíce energická vystoupení Sweden Rocku 2019. 

Setlist: Executed, Metal Demons, We Eat Your 
Children, Hexenhammer, Bloody Rose, Black 
Widow, Open Your Mind, Jawbreaker (JUDAS 
PRIEST), Holy Diver (DIO), Burning Witches 

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA (SE)
Na řadu přichází další ze superskupin, tentokrát 
složená ze zástupců brutálnějších odnoží 
metalové hudby. Za mikrofonem je Björn Strid 
(SOILWORK), který skupinu založil společně 
s dalším členem SOILWORK, kytaristou  
Davidem Anderssonem a sestavu doplnil  
i baskytarista ARCH ENEMY, Sharlee D‘ Angelo. 

BURNING WITCHES BURNING WITCHES
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THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA vzdává hudebně 
hold rádiovým hitům konce 70. a počátku 80. 
let, a to i po vizuální stránce. Příjemnou součástí 
tohoto hudebního tělesa jsou sympatické 
vokalistky, které skvěle zapadají do celkové 
show. Od roku 2012 mají na svém kontě dosud 
pět studiových alb. Větší pozornosti se jim 
dostává v roce 2018 po vydání „Sometimes 
The World Ain’t Enough“. Od té doby se stávají 
pravděpodobně úspěšnější než původní formace 
dvou hlavních aktérů a na Sweden Rocku se 
jejich fanouškovská základna rozrůstá o spoustu 
nových členů, včetně mé maličkosti. 

Setlist: Sometimes The World Ain’t Enough, 
Living For The Nightmare, Speedwagon, 
Midnight Flyer, Gemini, Something Mysterious, 
Paralyzed, Can’t Be That Bad, 1998, This Time, 
Lovers In The Rain, West Ruth Ave

MAGNUM (UK)
Páteční program na Festival Stage otvírá formace 
MAGNUM z Birminghamu, která se na rockové 
scéně uvedla debutem „Kingdom Of Madness“ 

v roce 1978. Zlom přichází pro kapelu v roce  
1985, kdy vydávají své veleúspěšné album  
„On A Storyteller’s Night“. Kombinace melodického 
hardrocku s nádechem mystična a nadčasovosti 
v jejich podání přitahuje nejen fanoušky klasického 
rocku, ale jako jedna z mála melodických 
hardrockových kapel rovněž i ortodoxnější 
metalisty. Zpěvák Bob Catley se metalovému 
publiku více přiblížil i jako host ambiciózního 
projektu AVANTASIA. Říká se, že v dnešní době 
málokterý z interpretů éry 70. či 80. let dokáže 
navázat na úspěch jejich nejvěhlasnějších alb. 
MAGNUM se to povedlo v roce 2018 studiovým 
počinem „Lost On The Road To Eternity“, který 
se stal jedním z nejúspěšnějších alb jejich bohaté 
diskografie. Britové neslevují ze svých standardů 
a na Sweden Rocku opět předvedli bezchybné 
výkony, na jaké jsme u nich zvyklí. Hlas Boba 
Catleyho neztrácí na síle a kvalitě, a jak sám říká, 
o svůj hlas nijak zvlášť nepečuje, ale nikdy nežil 
rock’n’rollem naplno se vším, co k němu patří. 

Setlist: Wild Swan, Sacred Blood „Divine” 
Lies, Lost On The Road To Eternity, Crazy Old 

CANDLEMASS
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Mothers, How Far Jerusalem, All England’s 
Eyes, Vigilante, Don’t Wake The Lion (Too Old 
To Die Young), Sacred Hour

CANDLEMASS (SE)
Vystoupení průkopníků doommetalové 
scény, legendy CANDLEMASS, je jedním 
z nejočekávanějších letošního ročníku Sweden 
Rocku. Do kapely se vrátili dva z původních členů: 
zpěvák – Johan Längqist, s nimž skupina vydala 
průlomové album „Epicus Doomicus Metallicus“ 
(podle názvu tohoto alba se zrodil název pro žánr 
doom metal) a baskytarista – Leif Edling, který 
se do CANDLEMASS vrátil po nemoci. Fanoušci 
byli především zvědaví na skladby, jež kapela 
zvolí pro jejich v podstatě comebackový koncert 
a jak si Johan poradí se skladbami z éry po jeho 
odchodu. Ty mimochodem zvládl bravurně. Dle 
předpokladů se CANDLEMASS zaměřili, až na 
několik výjimek, převážně na písně z Johanova 
období. CANDLEMASS jsou pro mě jedinou 
doommetalovou kapelou, kterou mám ve svém 
playlistu. V roce 2013 jsem si v rámci Sweden 
Rocku užila jejich fantastický set s předchozím 

frontmanem Matsem Levénem, který je jako 
zpěvák diametrálně odlišný od toho současného. 
Hlas Johana Längqista skvěle zapadá do ponuré 
doom metalové atmosféry. Skvostný hudební 
zážitek možná trochu ruší slunečné počasí. 
CANDLEMASS jsou z mého pohledu ideální 
na koncert v nočních hodinách za doprovodu 
tlumených světel. 

Setlist: The Well Of Souls, Dark Reflections,  
Mirror Mirror, Astorolus – The Great Octopus, 
A Sorcerer’s Pledge, Under The Oak,  
Bewitched, Crystal Ball, Dark Are The Veils  
Of Death, Black Trinity, Solitude

ZZ TOP (USA)
V roce 2019 uplynulo přesně 50 let od doby, kdy 
se v Houstonu v Texasu zrodilo hardrockové/
boogie trio, jež patří hlavně po vydání alba 
„Eliminator“ (1983) mezi nejznámější skupiny 
na světě. I kdyby někdo nepoznával skladby 
ZZ TOP, tak Billy Gibbonse a Dusty Hilla si 
díky jejich nezaměnitelné image a dlouhým 
vousům nelze splést. ZZ TOP jsou jednou z mála 

ZZ TOP
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stabilních hudebních skupin, která funguje  
ve stejné sestavě neuvěřitelných 50 let. Musím 
se přiznat, že nepatřím mezi skalní fanoušky  
ZZ TOP, i když jsem viděla několik jejich 
koncertů, vždy mám po vystoupení stejný 
pocit, který se nemění ani po tom aktuálním na 
Sweden Rocku. Něčím mě fascinují, ale zároveň 
mě jejich tvorba s výjimkou několika skladeb,  
z nichž bych si sestavila vlastní výběrovku, příliš 
nepřitahuje. Na druhé straně obdivuji jakousi 
laxnost, s níž dokážou fungovat a přitáhnout 
davy, což jim umožňuje vystupovat na velkých 
pódiích. Publikum na Sweden Rocku se baví  
a vůbec nevadí, že se na Festival Stage 
neodehrává velkolepá show, ale v klídku a 
precizně odehraný set. Dospěla jsem k závěru, že 
nemám nejmenší právo hodnotit hudební tvorbu 
ZZ TOP, jelikož nejsem ani motorkářka, ani jsem 
nikdy nebyla součástí texaské komunity. A tak si 
i nadále uchovám onen stejný pocit, jaký mám 
odjakživa a na legendu jménem ZZ TOP budu 
pohlížet s respektem, který si zaslouží.

Setlist: Got Me Under Pressure, I Thank You 

(SAM & DAVE), Waitin’ For The Bus, Jesus Just 
Left Chicago, Gimme All Your Lovin’, Pearl 
Necklace, I’m Bad, I’m Nationwide, I Gotsta Get 
Paid, My Head’s In Mississippi, Sixteen Tons 
(MERLE TRAVIS), Beer Drinkers & Hell Raisers, 
Just God Paid, Sharp Dressed Man, Legs,  
La Grunge, Tush, Jailhouse Rock (ELVIS PRESLEY)

DISTURBED (USA)
Hudba je především o emocích a pokud 
je někdo skutečným producentem emocí 
v dobrém smyslu slova, tak jsou to jednoznačně 
DISTURBED. Jedna z nejúspěšnějších formací 
nového milénia pocházející z Chicaga se na 
Sweden Rock vrací po 11 letech. Přes různé 
názory ohledně jejich stylu se DISTURBED 
hlásí k tradičnímu metalu ve stylu kapel jako 
METALLICA s agresivnějšími prvky PANTERY.  
To vše podtržené charismatickou osobností,  
a hlavně emotivním a výrazným vokálem Davida 
Drainmana. Nevím, jestli jsem schopná anebo 
zda vůbec lze slovy přenést to, co se dělo těsně 
před jejich vystoupením v publiku. Stojím ve 
foto pitu na místě, které rozděluje publikum 

DISTURBED
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na dvě části a pozoruji dojaté tváře mladičkých 
fanynek, které společně s celým davem 
čekajícím na své idoly jednohlasně zpívají jeden 
z hitů DISTURBED. Jejich vystoupení je famózní 
a doslova dechberoucí. Nepopsatelný hudební 
zážitek násobí nádherné poslání kapely, kterým 
muzikanti stvrzují svůj lidský přístup a zájem 
o zlepšení celkové situace ve světě. Po tak 
emotivním zážitku se těžko hledají slova. V hlavě 
mám jedno jediné: VDĚČNOST. 

Setlist: Intro, Are You Ready, Prayer, Liberate, 
The Vengeful One, The Animal, Stupify, Voices, 
Land Of Confusion (GENESIS), Ten Thousand 
Fists (před skladbou solo na bicí), The Game, 
No More, A Reason To Fight, Hold On To 
Memories, Indestructible, Inside The Fire,  
The Sound Of Silence (SIMON & GARFANGEL), 
The Light, Stricken, Down With The Sickness

KISS (USA)
Rocková megahvězda jménem KISS už oznámila 
své rozlučkové turné tolikrát, že když člověk čte 
další takové avízo, tak se usměje a říká si, že jde 

KISS
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o další marketingový tah kapely se záměrem 
přilákat co nejvíce fanoušků, pozornosti  
a samozřejmě výrazně znásobit nejen prodeje 
vstupenek, ale čehokoli s logem obchodní 
značky KISS. Nemyslím si, že KISS mají něco 
takového zapotřebí, protože jejich oddaná KISS 
ARMY je pravděpodobně nejpočetnější armádou 
světa. Přesto tuto strategii opakovaně používají, 
i když jde především o manipulaci s fanoušky. 
Tentokrát je to ale prý opravdu naposled, kdy 
kapela vyhlásila několikaleté rozlučkové turné, 
jehož součástí je i historicky poslední vystoupení 
na festivalu Sweden Rock. Nebylo jisté, zda 
budeme moct fotit KISS, čekalo se na vyjádření 
managementu. Nakonec to pro nás dopadlo 
dobře a mohli fotit všichni fotografové, kteří 
poskytli managementu požadované údaje. Za 
to jsem nesmírně vděčná. Nemusím souhlasit 
se vším, co KISS dělají nebo nabízí. Musím ale 
uznat, že řemeslo okouzlit ovládají bravurně. 
Stojím před pódiem a na obrazovce se objevují 
postavy členů KISS, jak vychází ze zákulisí. Takhle 
blízko jsem před nimi ještě nestála, takže je 
samozřejmě těžké něco takového neprožívat. 

Přece jen je to legenda, jejíž megahity jsou 
součástí našich životů od dětství. Házím  
za hlavu všechny myšlenky. Nemá smysl hodnotit  
kvalitu výkonů. O tom už toho bylo řečeno  
a napsáno skutečně hodně. Jediné, co má v tuto 
chvíli smysl, je maximálně si užívat velkolepou 
show, protože to je to, co KISS opravdu umí  
a nikdo jim neodpáře, že jsou skvělí baviči. Navíc 
nevíme, kdy je to skutečně naposled, takže si jen 
užívejme přítomnost legend, dokud s námi jsou. 

Setlist: Rock And Roll (LED ZEPPELIN), Detroit 
Rock City, Shout It Out Loud, Deuce, Say Yeah, 
I Love It Loud, Heaven’s On Fire, War Machine 
(Gene polyká oheň), Lick It Up, Calling Dr. Love, 
100,000 Years (včetně sóla na bicí), Cold Gin 
(včetně kytarového sóla Tommyho Thayera), 
God Of Thunder (včetně sóla na basu), Psycho 
Circus, Let Me Go Rock‘n‘Roll (včetně kytarového 
sóla a sóla na basu, Paul a Gene společně  
s Tommym), Love Gun (Paul na pódiu v davu),  
I Was Made For Lovin’ You (Paul na pódiu  
v davu), Black Diamond, Beth (Eric Singer – 
klavír), Crazy Crazy Nights, Rock And Roll All Nite

KISS
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DREAM THEATER (USA)
Nevím, zda došlo v programu k tiskové nebo 
jiné chybě. Začátek vystoupení DREAM THEATER 
byl naplánovaný v 0.15. Přesně ve stejném 
čase, kdy měli na protějším pódiu končit KISS. 
To by nejspíš nešlo stihnout ani za normálních 
okolností. Navíc předchozí koncert KISS začal se 
zpožděním. DREAM THEATER tak museli výrazně 
zkrátit svůj set, a to z původních 90 na 45 minut. 
To byla velká škoda jak pro fanoušky, tak pro 
kapelu. V setu došlo pouze na sedm skladeb 
plus jednu instrumentální, kterou DREAM 
THEATER zahájili jejich zkrácené vystoupení. 
V roce 2019, tedy 30 let od vydání debutového 
alba „When Dream And Day Unite“, přichází 
DREAM THEATRE v pořadí již se šestnáctým 
studiovým počinem „Distance Over Time“, který 
na Sweden Rocku představují svým fanouškům. 
Přestože jsou výkony muzikantů velmi dobré,  
na celkové atmosféře koncertu se podepsal fakt, 
který jsem popsala v úvodu. 

Setlist: Atlas (instrumental – Nic Phonex  
& Thomas J. Bergersen), Untethered Angel,  

As I Am, Fall Into The Light, Peruvian Skies,  
Act II: Scene Seven: I. The Dance Of Eternity, 
Lie, Pale Blue Dot

Sobota – 8. června 2019

STYX (USA)
Poslední den letošního ročníku zahajuje na Festival 
Stage další z legend hardrockové scény, skupina 
STYX, jež se proslavila v 70. letech kombinací 
progresivních aranží a chytlavých melodií. I po 
téměř 40 letech STYX stále patří mezi nejlepší 
live kapely rockového světa. Kromě loga nejsou 
na scéně žádné kulisy, které v tomto případě 
nejsou vůbec potřebné. STYX jsou profesionálové 
po všech stránkách, a i v odpoledních hodinách 
dokážou předvést perfektní show. Vůbec 
nevadí, že není doprovázená světelnými efekty. 
Muzikanti jsou ve výborné formě a náramně si své 
vystoupení užívají. Pozornost publika přitahuje 
především asi největší bavič v kapele, klávesák 
Lawrence Gowan, který nejenže bravurně ovládá 
svůj nástroj v kombinaci se zpěvem, ale po celou 
show náramně baví diváky svými specifickými 
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tanečními kreacemi. STYX za mě patří do top pětky 
toho nejlepšího, co nám letošní program Sweden 
Rocku nabídl. 

Setlist: Gone Gone Gone, Blue Collar Man 
(Long Nights), The Grand Illusion, Lady,  
Rockin’ The Paradise, Radio Silence, Miss  
America, Fooling Yourself (The Angry Young 
Man), Too Much Time On My Hands,  
Bohemian Rhapsody (QUEEN), Come Sail Away, 
Mr. Roboto, Renegade

JARED JAMES NICHOLS (USA)
Od hardrocku k blues-rocku a rovnou k tomu 
nejlepšímu, co v tomto směru nabízí současná 
scéna. K Rockklassiker Stage jsem v průběhu 
letošního ročníku vyrazila jen zřídka. Rozhodně 
jsem si ale nenechala ujít výborné vystoupení 
tria, které založil kytarista a zpěvák JARED JAMES 
NICHOLS. Co je u blues jisté je, že jde o žánr, 
který se nelze naučit. Buď ho muzikant má ve své 
DNA, nebo jej může jen chabě imitovat. Blues bez 
hloubky není uvěřitelné a vlastně ani nemá nic 
společného s blues. To ale není případ JAREDA 

JAMESE NICHOLSE, který za svůj talent obdržel 
již řadu ocenění a předskakoval ikonám, jako 
jsou ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD, SAXON nebo 
UFO. JARED JAMES NICHOLS prozatím vydal dvě 
studiová alba, poslední vyšlo v roce 2018 pod 
názvem „Black Magic“. Rozhodně doporučuji 
všem fanouškům kvalitního blues-rocku. 

UFO (UK)
Po 50 letech na hudební scéně avizuje zpěvák 
Phil Mogg odchod do důchodu. Než se tak stane, 
je v plánu samozřejmě koncertní turné, jehož 
součástí jsou i předpokládaná festivalová vystou-
pení. UFO slaví a zároveň se loučí s publikem ve 
Švédsku, kde mají stále silnou fanouškovskou 
základnu, stejně jako na spoustě dalších míst po 
celém světě. Po náhlém úmrtí Paula Raymonda 
se k sestavě rozlučkového turné přidal i kytari-
sta a klávesák Neil Carter, který v kapele půso-
bil počátkem 80. let. Paul Raymond zemřel na 
infarkt, právě když kapela dokončila první část 
turné. UFO je jedna z kapel, která od konce 60. 
let ovlivnila i spoustu muzikantů různých žánrů. 
Za svou kariéru vydali 22 studiových alb a složili 
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nesmrtelné hity, jako například „Doctor Doctor“, 
„Lights Out“, „Only You Can Rock Me“ a další, jež 
samozřejmě nechyběly ani v setlistu na Sweden 
Rocku. UFO navždy zůstane v srdcích fanoušků  
i muzikantů jako jedna z nejlepších a nejzásad-
nějších formací v historii rocku. 

Setlist: Mother Mary, We Belong To The Night, 
Venus, Lights Out, Only You Can Rock Me, 
Cherry, Love To Love, Makin’ Moves, Too Hot 
To Handle, Rock Bottom, Doctor Doctor, Shoot 
Shoot 

SAXON (UK)
Festival Stage vítá britskou heavymetalovou 
legendu SAXON. Opravdu nespočítám, kolikrát 
jsem tuhle partu kolem frontmana Biffa Byforda 
viděla od poloviny 90. let. Jednoznačně patří 
mezi největší klasiky metalové scény a na jejich 
koncertech i studiových počinech vás nic příliš 
nepřekvapí, ale ani nezklame. Dá se říct, že 
SAXON, stejně jako AC/DC, nevybočují a ani 
neexperimentují. Zůstávají věrní stejnému stylu 
od svých hudebních počátků a jejich pozici na 

scéně neovlivnily žádné změny ani moderní 
trendy. Protože se i tento koncert odehrává 
v odpoledních hodinách, show se musí obejít 
bez orla, jenž je symbolem SAXON, i bez pyro-
efektů, typických pro jejich koncertní show. Biff 
je dobře naladěný a neustále vtipkuje. Z fotopitu 
nás vyprovází jeho slova: „Fotografové odchází, 
konečně může začít koncert.“ V průběhu 
setu dochází i na vzpomínku na Lemmyho, 
kterému je věnována skladba „They Played 
Rock And Roll“. Je vidět, že muzikanti přípravu 
koncertního playlistu rozhodně nepodcenili. 
V průběhu hodiny a půl trvající show zazněly 
skladby z jejich 12 studiových alb. Nevzpomínám 
si momentálně, která z kapel něco takového 
v posledních letech udělala. Každopádně jsme si 
užili to nejlepší, co heavy metal může nabídnout. 

Setlist: Wheels Of Steel, Strong Arm Of The 
Law, Demin And Leather, Sacrifice, Battering 
Ram, Thunderbolt, And The Bands Played On, 
Broken Heroes, They Played Rock And Roll, 
Power And The Glory, Dogs Of War, Solid Ball Of 
Rock, Backs To The Wall, 747 (Strangers In The 

JARED JAMES NICHOLS
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Night), Dallas 1 PM, Crusader, Motorcycle Man, 
Heavy Metal Thunder, Princess Of The Night

HAMMERFALL (SE)
U tradičního heavy metalu ještě zůstaneme. 
Pouze se přesuneme od průkopníků nové 
vlny britského heavy metalu ke švédským 
HAMMERFALL. Tato kapela takzvaně 
vychytala dobu a do povědomí fanoušků 
se dostala nejvíce ve druhé polovině 90. 
let, kdy se po několika letech nezájmu 
způsobeného nástupem grunge opět začalo 
dařit metalovým žánrům. Od té doby jejich 
popularita stoupá a v současnosti patří  
mezi žádaná jména koncertních turné  
a festivalů. Jak se dá očekávat, HAMMERFALL 
vystupují těsně před sobotním headlinerem 
na jednom z hlavních pódií, na Rock Stage. 
Zpestřením jejich vystoupení je skladba „(We 
Make) Sweden Rock“, která by se mohla stát 
i hymnou tohoto festivalu. Skladba je z 11. 
studiového alba HAMMERFALL – „Dominion“ 
(2011) a muzikanti v ní oslavují hudbu a kapely 
svých krajanů ze Švédska. Skvělou atmosféru 

zachytily kamery a jako vzpomínku posílají 
HAMMERFALL svým fanouškům videoklip 
pořízený právě v rámci Sweden Rocku 2019. 

Setlist: Legion Hammer High, Renegade, 
Blood Bound, Any Means Necessary, Hero’s 
Return, Riders Of The Storm, Hector’s Hymn, 
The Sacred Wow, Last Man Standing, Let The 
Hammer Fall, Templars Of Steel, The Dragon 
Lies Bleeding, (We Make) Sweden Rock, Hearts 
On Fire

RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW (UK)
RITCHIE BLACKMORE je bezesporu jedna 
z nejtalentovanějších, ale zároveň také jedna 
z nejkontroverznějších osobností rockové scény. 
Jeho často komplikované vztahy s umělci, s nimiž 
spolupracoval hlavně v minulosti, nejsou žádným 
tajemstvím. Názory na aktuální sestavu jeho 
slavné formace RAINBOW se různí. Je pravda, 
že zdaleka nedosahuje hvězdného obsazení, 
jakým se RITCHIE mohl chlubit v dobách své 
největší slávy. Osobně moc nerozumím tomu, 
z jakého titulu RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW 

HAMMERFALL
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vystupují jako hlavní hvězdy tak prestižního 
festivalu. Pokud jsem dobře informovaná, tak 
i ambiciózní arénové turné bylo dost velkým 
propadákem a zdaleka se neprodávalo tak, jak 
se očekávalo. Současná sestava nepostrádá 
jen hvězdná jména, ale především adekvátního 
frontmana. Nic proti Ronnie Ramerovi, je to 
výborný a sympatický zpěvák. Jeho pozice není 
lehká vzhledem ke spoustě negativních reakcí. 
Rozhodně ale nepatří mezi ikony jako Ronnie 
James Dio nebo Joe Lynn Turner. Mimochodem, 
Joe Lynn Turner je naživu a je neustále aktivní, jak 
jsme se mohli přesvědčit i na Sweden Rocku, tak 
nevím, proč neoslovil BLACKMORE právě Joea. 
Jeho záměr se jeví víc jako podvod na fanoušky 
než oživení odkazu RAINBOW. Ani setlist zcela 
nesedí k odkazu RAINBOW, jelikož jeho velkou 
část tvoří skladby z období v DEEP PURPLE. 
Přes rozporuplné pocity musím konstatovat, 
že celkově zní kapela na Sweden Rocku dobře. 
Neodcházím úplně zklamaná, ale ani nijak  
zvlášť spokojená. Pořád si nicméně myslím,  
že vedle KISS nebo DEF LEPPARD působí víc  
jako coverband. 

Setlist: Spotlight Kid, I Surrender (RUSS 
BALLARD), Mistreated (DEEP PURPLE), Since 
You Been Gone (RUSS BALLARD), Man On The 
Silver Mountain (včetně části „Woman From 
Tokyo” od DEEP PURPLE), Perfect Strangers 
(DEEP PURPLE), Black Night (DEEP PURPLE), 
Difficult To Cure, All Night Long, Stargazer, 
Long Live Rock’n’Roll, Burn (DEEP PURPLE), 
Smoke On The Water (DEEP PURPLE) 

MYRATH (TUN)
O finále Sweden Rocku 2019 se nečekaně  
a překvapivě postarali tuniští MYRATH, kteří 
vystoupili dvakrát v průběhu jednoho dne. 
V odpoledních hodinách se objevili na Rockklassiker 
Stage. Když jsem sledovala jejich show s pyro-efekty, 
tanečnicí a avatary, prolétla mi hlavou myšlenka, 
že by kapele rozhodně slušelo větší pódium. Jako 
by bylo mé přání vyslyšeno – o pár hodin později 
už stojí MYRATH na Rock Stage. Myslím, že ani je 
samotné by něco takového ve snu nenapadlo. 
Příležitost, která se muzikantům naskytla souhrou 
okolností. Původně se touto dobou mělo na Rock 
Stage odehrávat blackmetalové peklo polských 

RITCHIE BLACKMORE’S RAINBOWRITCHIE BLACKMORE’S RAINBOW
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BEHEMOTH. Členové kapely uvízli na letišti ve 
Frankfurtu, a tak bylo potřeba je rychle nahradit. 
Osobně jsem tuto změnu uvítala s otevřenou 
náručí. Odpoledne jsem viděla jen část vystoupení 
MYRATH. Jejich prezentace mě nadchla, a tak  
jsem byla opravdu moc ráda, že jsem si jejich set 
mohla vychutnat ještě jednou v kompletní verzi  
a pro kapelu za mnohem lepších podmínek. Přála 
jsem jim to skutečně z celého srdce. Stylově jsou 
MYRATH diametrálně jinde než BEHEMOTH. 
Naštěstí se nestalo, že by fanoušci zareagovali 
nějak negativně nebo v houfech odcházeli. Právě 
naopak, MYRATH sklízí velké ovace a jejich show 
sledují davy fanoušků. Není divu, svým přístupem 
a pozitivním posláním, si okamžitě získávají 
diváky na svou stranu a po druhém vystoupení 
na Sweden Rocku mají rovněž spoustu nových 
příznivců. Unikátní sound MYRATH s vlivy tuniské 
domorodé hudby v kombinaci s melodickým 
metalem a progresivními prvky oslovuje stále 
více lidí. Tvůrci blazing desert metalu mají slušně 
našlápnuto a pokud nesleví ze svých představ, čeká 
je v budoucnu hodně zajímavá kariéra. Lepší závěr 
Sweden Rocku 2019 jsme si nemohli přát. 

Setlist: Born To Survive, You’ve Lost Yourself, 
Dance, Darkness Arise, Wicked Dice,  
The Unburnt, No Holding Back, Beyond the Stars, 
Lili Twil (LES FRèRES MÉGRI), Monster In My 
Closet, Believer, Shehili       KT

MYRATH
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