
The  Amplified  Acoustic  Band   je  pražská  multižánrová  hudební  skupina  s  bluesovými  kořeny  kolem  anglického
písničkáře, zpěváka a vynikajícího kytaristy Jamieho Marshalla s bohatým autorským i převzatým repertoárem a
 výrazným aranžérským potenciálem. Jamieho doprovázejí zkušení muzikanti s bohatou hudební minulostí, kteří
jsou výraznými personami na české hudební scéně. Celkový zvuk je navíc obohacen o sólový vokální projev Svatky
Hlávkové   Štěpánkové.  The  Amplified  Acoustic  Band   vystupuje  pravidelně  na  domácí   i  evropské   klubové  a
festivalové scéně a v roce 2014 vydavá debutové šestipísňové album „Jamie Marshall´s Amplified Acoustic Band,
které je z části autorské. The Amplified Acoustic Band může posluchačům nabídnout nevšední zážitek především
díky charismatickému a osobitému zpěvu Jamieho, výborné instrumentaci a spontánnímu projevu muzikantů.

 

 

JAMIE MARSHALL 
ZPĚV, AKUSTICKÁ KYTARA 

Působil  více  než  20   let  na  Londýnské  hudební  scéně,  kde  spolupracoval
Jamie s takovými hvězdami, jako jsou Don McLean, The Blues Band, Paul
Young   and   Los   Pacaminos,   s   frontmanem   skupiny   Squeeze  Glennem
Tilbrookem  a  britskou  bluesovou   legendou  Long  Johnem  Baldrym.  Jeho
celostátní   turné   s  McLeanem   završili   Jamie   a   jeho   kapela  nahrávkou
speciální  verze  hitu  "American Pie"  ve  studiu  EMI,  Abbey  Road  Studios,
kterou pak zahráli živě v televizi BBC v pořadu Nejlepších deseti popových
písní.  V   České   republice  pravidelně   vystupuje  na   festivalech,   klubové
scéně a  v  televizních  pořadech.  Spolupracoval  s  osobnostmi   jako  Vlasta
Rédl,  Slávek  Janoušek  nebo Věrou  Martinovou,  se  kterou  nahrál  několik
CD   a   je   členem   její   doprovodné   kapely.

www.jamiemarshall.com

 

 

SVATKA ŠTĚPÁNKOVÁ 
KONTRABAS, ZPĚV 

Zpěvačka, kontrabasistka a textařka. Výrazná postava české bluegrassové,
country a folkové hudby. Na svém kontě má spolupráci s mnoha interprety
a  několik  studiových  nahrávek.  V   roce  1999  byla  nominována  v   rámci
ankety   české  bluegrassové  asociace,   jako   zpěvačka   roku.  V   roce  2002
doprovázela amerického zpěváka ChriseJonese na jeho evropské tour. V r.
2007 vydává se skupinou P.R.S.T. album For you. V roce 2009 spolupracuje
s  Věrou  Martinovou  na  albu  Křídel  se  nezříkám.  V  roce  2012  nazpívala
píseň Sním na poslední albu Pavla Bobka pod názvem Kruhy. V roce 2013
spolupracuje na albu Časosběr Pepy Maliny.

 

 RADEK HLÁVKA 
AKUSTICKÁ KYTARA 

Hráč  na  akustické,  elektrické  a  basové  kytary  s  bluegrassovými  kořeny,
aranžér a skladatel. Absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze u prof.
Milana Tesaře a Jaroslava Šindlera. Pro svou všestrannost a univerzálnost
se často účastní cross‐žánrových projektů a podílel se na více než deseti
studiových albech. Účinkoval v doprovodné skupině české zpěvačky Věry
Martinové,   se  kterou  natočil  dvě   studiová  alba  a  absolvoval  přes  400
koncertů. V minulosti působil ve skupinách P.R.S.T., Cimpr Campr, Lemon
Nashville and his Golden Killers, Fifty Fingers, Napaveli, The Revue nebo
Cross   Country.  Doprovázel   Pavla   Bobka,  Míšu   Leichta   nebo   Jimmyho
Bozemana. V roce 2011 natočil své první sólové album Cup Of Emotions a



v roce 2013 účinkoval na sólovém albu houslisty Pepy Maliny. V současné
době je členem skupiny Jamieho Marshalla The Amplified Acoustic Band a
připravuje svoje druhé sólové album.

www.radekhlavka.com

MARTIN PETRÁSEK 
CAJON, PERKUSE 

Hráč na cajon s bluesovými kořeny hraje také na bicí a jiné rytmické
serepetičky. Aktivně vystupuje s bluesovou kapelou The Kingsize
Boogiemen, se kterou natočil 2 studiová alba a vystupuje jak v ČR, tak v
zahraničí a je členem bluesového psychidelického seskupení United Cans
unlimited. Dále vystupuje s kapelou Anebo a spolupracuje s písničkářkou a
prozaičkou Hankou Lundiakovou alias Stinkou, se kterou natočil dvě
studiová alba. V minulosti prošel skupinami Coming soon, Tsunami, Zaum
dva roky působil v doprovodné kapele Věry Martinové.


