KAREL TAMPIER
moderátor, manažer
Devět let se učil na klavír u své pratety.
Ta dáma byla manželkou tanečního
mistra, který po první světové válce
přivezl z Paříže saxofony, bicí soupravu,
tenorové banjo a noty na taneční hudbu
(skoro jazz). Kromě účinkování ve vzniklé
kapele (údajně první na našem území)
hrála teta i v kinech k němým filmům.
Vše
se
odehrávalo
v Českých
Budějovicích, kde se pak Karel po druhé
světové válce narodil. Měl obrovské
štěstí, že se mohl učit u staré paní, která
sice sotva dosáhla nohama na pedály,
ale ještě v sedmdesáti letech vystřihla
suverénně Bugatti Step.
Pak školní kapela na průmyslovce a big beat (jak se tomu tenkrát říkalo) ve Strašnicích při
studiu na ČVUT. Vzhledem k absenci klavíru na kolejích se naučil trochu na kytaru a začal mít
zájem o folk, country a trampskou písničku (co jiného se také dá hrát jednoduše na akustickou
kytaru, že). Po návratu do rodného města založil s kamarády country skupinu Bobři (Porta
1978, 1979), s Honzou Bicanem a první manželkou poté dali dohromady recesistickou kapelu
Zřídlo (Porta 1980, autorská Porta 1984). Od roku 1977 pravidelně nahrával
v českobudějovickém rozhlasovém studiu (celkem asi 100 „trvalek“). Organizoval jihočeská
krajská kola Porty, pomáhal s organizací plzeňských finále, sedával v porotách.
Po ukončení aktivního hraní připravoval pořady v rozhlase, příležitostně režíroval nahrávky
jihočeských kapel a skládal hudbu pro malá divadla. S Kapitánem Kidem spolupracoval na
několika projektech. Při jejich realizaci poznal Věru Kláskovou, které od roku 2000
dělá producenta nahrávek a později i manažera.
V letech 2011 až 2015 pobýval s Věrou na Britských ostrovech celkem pětkrát. Z těchto
návštěv vytěžil materiál na cestovatelské pořady pro děti i dospělé.
Nahrávky viz:
http://www.tampier.cz/videa.php
http://www.tampier.cz/bobri/b_videa.php
http://www.tampier.cz/zridlo/z_videa.php
http://www.tampier.cz/countryfuga/cf_videa.php

Hudební oblíbenci: Žádné konkrétní nemá. Nedává přednost konkrétnímu žánru, líbí se mu
hudba dobrá, kterou po letitých zkušenostech většinou dokáže rozpoznat.
Podrobnější informace najdete na http://www.tampier.cz/

