
Karel Gott
Můj první koncertní zážitek s mistrem, kdy 
celý klub v Lucerně do posledního momentu 
doufal, že stihne dorazit, aby zazpíval svou píseň 
s Bushidem – Karel dojel, všichni spokojení.

SERIÁL…
MUZIKA 
V OBRAZECH

Petr 
Klapper

Billie Eilish
Na první pražský koncert raketově 
stoupající megastar jsem šel takřka 
nezasvěcený, a jako již mnohokrát 
předtím jsem byl řádně vzdělán 
a obzor mi byl rozšířen, na tisíce 
dupajících nohou a protipól až 
intimních pasáží nelze zapomenout.

Robbie Williams
Na Robbieho jsem neměl štěstí v období jeho největší popové slávy 
a tours, nicméně i tak byl swingový set velkým potěšením.

Justin Timberlake
Prostě Justin, ikona, lepší 
fotit v klidu než v pohybu.

Imagine Dragons
Stejně jako s Billie jsem na první 
koncert IG tehdy ještě v pražském 
SaSaZu vyrazil s minimálním 
očekáváním, a i přes sádru 
nasazenou zpěvákovi na ruku těsně 
před koncertem to byl velký zážitek, 
který se v tomto „komorním“ 
pojetí už nebude opakovat.

FOTO A TEXT: PETR KLAPPER

Lana Del Rey
Jediný koncert u nás pro 800 diváků v Divadle 
Archa v rámci akce Electronic Beats je dalším z těch 
zvláštních zážitků, které bych si rád zopakoval.
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Linkin Park
Po koncertě na Aerodrome 
festivalu 2017 jsem si řekl, 
že bych asi měl Linkin 
Park méně zanedbávat 
a vyrazit na ně i za 
hranice ČR – to jsme 
samozřejmě ještě netušili, 
že to byl jeden z jejich 
posledních koncertů.

Pharrell Williams
Jeden z mých osobních cílů při focení pro 
Colours of Ostrava 2018 – legendární klobouk 
se nekonal, ale i tak bylo cíle dosaženo.

The xx
Koncert na úplném počátku 
aktuální slávy The xx, 
v Klubu 007 na Strahově 
pro 180 lidí – ideální divácké 
ticho, které by se dalo krájet, 
jeden z koncertů, na které 
vzpomínám nejraději. 

Depeche Mode
Své favority již od střední jsem 
měl štěstí fotit 4x, aktuálně 
nelze než doufat, že dnes už 
jen duo znovu naživo uvidím.

Franz Ferdinand
Pro mě stálice indie rocku, zatím však 
jen ve festivalových kulisách.
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