
 

Charlie Straight míří na největší evropský festival nové hudby The 
Great Escape.  
 

Britský Brighton se ve třetím květnovém týdnu opět stane centrem evropské hudby a Charlie 

Straight budou u toho. Jako první česká kapela si tak zahrají na festivalu, který jeho tvůrci 

koncipují jako startovací plochu pro nadějné evropské umělce. Na začátku března navíc 

třinecká skupina vydá videoklip k písni I sleep alone nazpívaný s Markétou Irglovou.  

 

Kapela zahraje na The Great Escape dvakrát a to přímo na doporučení programového ředitele 

festivalu Adama Ryana, jehož Charlie Straight zaujali na vídeňské akci Waves Vienna v říjnu 

2012. „Když jsme ve Vídni narazili na sympatického Angličana a pozvali ho na náš koncert, 

nevěděl jsem, jak to pro nás může být důležité, takže jsem naštěstí neměl velkou trému,“ 

vysvětluje zpěvák Albert Černý.  

 

The Great Escape byl založen s jasným záměrem stát se hlavním evropským festivalem, kde se 

fanouškům i kritikům představují nové kapely. Už od roku 2006 tato třídenní akce vždy v květnu v 

Brightonu startuje britskou festivalovou sezónu. V evropském hudebním světě je to klíčová 

událost, na které se v třiceti klubových lokacích potká více než 300 umělců. V minulých letech to 

byli například Adele, Bon Iver, Gotye, Foster The People, Bat for Lashes, The Kooks nebo Beach 

House. Letos se festival uskuteční 16. -18. května.   

 

“The Great Escape is an important festival in the scene for the fans, the bands and the music industry. 

It’s a window to the future of musical talent and this is a huge selling point for the festival and one of 

the reasons why it is one of a kind” – Music Perk  

 

Web festivalu:  http://escapegreat.com 

Kapely na The Great Escape 2013: http://mamacolive.com/thegreatescape/festival-line-up  

Informace o Charlie Straight: http://mamacolive.com/thegreatescape/artist?id=12068  

 

„Na jaře nás toho čeká hodně. Obrovskou radost máme i z písně I sleep alone, kterou jsme 

nahráli s Markétou Irglovou. Videoklip natočený na Islandu, kde Markéta momentálně bydlí, 

chceme do světa vypustit na začátku března,“ dodává Černý. Irglová je držitelkou Oscara za 

titulní píseň Falling Slowly k filmu Once. V neděli 10. února 2013 získala cenu Grammy nahrávka 

právě z představení muzikálu Once, v němž Markéta Irglová a Glen Hansard figurují jako autoři 

písní.  

 

Charlie Straight byli také nominováni na hudební cenu Apollo 2013. Uspěli ve speciální kategorii, 

ve které se vyhlašoval interpret, jehož si na stránkách hudebního festivalu Rock for People pro 

letošní ročník festivalu z nominovaných hudebníků vybrali sami jeho návštěvníci. Kapela si na 

Rock for People zahraje 5. července 2013.  

 

 

http://www.wavesvienna.com/
http://escapegreat.com/
http://mamacolive.com/thegreatescape/festival-line-up
http://mamacolive.com/thegreatescape/artist?id=12068%20
http://rockforpeople.cz/


www.charliestraight.com 

www.facebook.com/charliestraight 

 

 
Kapela Charlie Straight vznikla v roce 2006 v Třinci. Jejími členy jsou Albert Černý (zpěv,  

kytara), Michal Šupák (klávesy, vokály), Johnny Cienciala (basa) a Pavel Pilch (bicí). Mají hodně blízko k hudební 

scéně v Británii a milujou zpěvačku Bat for Lashes, Natashu Khan.  

V roce 2007 je objevil na serveru Bandzone.cz producent Michal Novák a o tři roky později získali tři ocenění  

Anděl za debut She’s a Good Swimmer (2009); Objev roku, Videoklip roku (Platonic Johny) a Deska roku. V roce 

2010 a 2011 získala kapela cenu MTV European Music Award v kategorii Best Czech/Slovak Act. Charlie Straight 

uspěli v roce 2011 i v anketě popularity Český Slavík v kategorii MTV videoklip roku.  

Zlatou sošku si odnesli za klip School beauty queen. V březnu 2012 vyšlo jejich druhé album Someone With a 

Slow Heartbeat pod producentskou taktovkou Brita Guye Fixsena, který spolupracoval například s My Bloody 

Valentine nebo s The Pixies.  

Rok 2012 byl pro třineckou kapelu nabitý výjimečnými událostmi. Charlie Straight koncertovali v polské 

Vratislavi v rámci Eura 2012, v Německu, Francii, v Bruselu a Vídni. Největším úspěchem pro ně byla dvě 

vystoupení v Českém olympijském domě v Londýně a jeden samostatný koncert na festivalu mladých kapel, 

také v britské metropoli v době olympiády. Charlie Straight už před londýnskými koncerty podpořil svým 

článkem v The Guardian i novinář Andrew Khan. Charlie Straight také předskakovali v Praze Red Hot Chilli 

Peppers. 

www.charliestraight.com
www.facebook.com/charliestraight

