FILIP M. /CZ/ akustik-pop-rock
FILIP M. je kapela zkušených muzikantů
působící na české scéně od roku 2000
v čele s výraznou zpěvačkou Jitkou
Andraškovou, která spolupracovala s
kapelami Buty, Mňága&Žďorp, Kryštof a
dalšími hudebníky.
www.filipm.cz
www.myspace.com/filipmmusic
www.bandzone.cz/filipm

Skupina FILIP M. začala fungovat na konci roku 2000. Zpěvačka Jitka Andrašková a kytarista
Toma Rybola jako zakládající členové tehdy dali dohromady nejen autorský základ
repertoáru, ale také našli další muzikanty - bubeníka Davida Savkoviče, basistu Petra
Tomeška a druhého kytaristu Vojtu Šňupárka. První koncert na sebe nenechal dlouho čekat,
odehrál se v březnu 2001 v ostravském klubu Hudební Bazar.
Jitka měla v té době za sebou folkové
začátky se skupinou Proč ne ( vítěz Porty
v roce 1994 ), ale také zkušenosti jako
vokalistka skupin BUTY ( hudba k filmu
„Jízda“, desky „Ppoommaalluu“,
„Rastakayakwanna“ a koncertní šňůry k
těmto deskám, a to nejen po klubové
scéně, ale i velkých halách), Mňága a
Žďorp („Ryzí zlato“, „Bajkonur“, „Chceš mě chci tě“, „Nic složitýho“, „Na stanici
polární“). Později se o její hlas přihlásil i
Richard Krajčo s kapelou Kryštof a natočili
spolu nezapomenutelné „Ženy“. V kapele
FILIP M. spojila Jitka své textařské nadání s
hudební energií ostatních členů kapely a
vznikl "chytrý poprock" kombinovaný s
jejím osobitým výrazem.
V roce 2002 došlo v kapele k malé personální změně - po odchodu basisty se ke skupině
přidal Maťo Slavík (Robson, Hot Wassermann, Srpen). V této obsadě se na svět dostalo v roce

2004 debutové CD s názvem "K princeznám se (ne)čuchá" natočené v ostravském studiu
Citron v produkci Petra Slezáka. Pod stejnou značkou přišlo na svět i CD druhé "Mezi nebem a
nebem", kde se poprvé objevuje jako bonus 5 akusticky zpracovaných skladeb.

FILIP M. pokřtili druhou desku v klubu Fabric v dubnu 2009. Přestože ji nahrává ještě bubeník
David Savkovič, na křtu už se objevuje za bicími nástroji nový člen Jiří Krhut (Kuličky štěstí).
Autorsky se na obou deskách podíleli i další členové kapely - Toma Rybola, Vojta Šňupárek
a Maťo Slavík.
FILIP M. do roku 2010 odehráli nesčetně koncertů po celé republice a nechyběly ani festivaly
jako Rock For People, Colours of Ostrava, Hrachovka a další. Skupina má na kontě několik
klipů, které rotovaly na hudební stanici Óčko, v ČT a online je můžete vidět na webových
stránkách kapely. Část klipů vznikla ve spolupráci s fotografem Richardem Rajdusem a
poslední klip „Hračky“ pak s ČT a režisérem Davidem Martinkem.
CD "Mezi nebem a nebem" bylo předzvěstí
toho, co se s kapelou stalo během roku
2010 - rockové elektrické kytary se
rozhodla vyměnit za kytary akustické a
písně přearanžovala do komornější
polohy, která nejen Jitce, ale celé skupině
nesmírně sluší. Na scéně se také objevuje
poslední chybějící článek - talentovaný
klávesista Pavel Sotoniak, který se
k FILIP M. připojil na konci roku 2009.
Nyní tedy FILIP M. vystupují ve složení Jitka Andrašková - zpěv, Toma Rybola - kytara, Vojta
Šňupárek - kytara, Pavel Sotoniak - klávesy, Maťo Slavík - baskytara, Jiří Krhut - bicí.
FILIP M. aktuálně připravují premiéru filmového dokumentu „FILIP M. v českém Abbey Road „
který zachycuje záznam koncertu kapely v legendárním Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava
(režie David Martinek).
„FILIP M. v českém Abbey Road „ vychází na DVD a zároveň jako nová live deska kapely.

