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Kdo jsme
Jsme parta dlouholetých kamarádů – muzikantů. Hudbě se věnujeme celý život a jsme přesvědčeni, že živá
hudba je základní stavební kámen jakékoliv kvalitní zábavy. Od dětství všichni hrajeme v různých autorských
kapelách. Poptávka na vytvoření párty kapely, hrající převzaté písně, vznikla poprvé v roce 2012, kdy se
vdávala sestra našeho basisty. Ten nelenil, oslovil nejbližší kamarády, ti ani na minutu neváhali a dali tím
vzniknout Doortu. Kapela si hned na první akci získala srdce všech přítomných a stala se vyhledávaným
večírkovým artiklem – nejprve v okruhu známých a postupně se vzrůstajícím věhlasem i mimo něj.

Jaké akce hrajeme
Zaměřujeme se hlavně na svatby, rádi navazujeme osobní kontakt s novomanželi a rovněž je pro nás
důležitý přátelský přístup ke svatebčanům. S chutí ale odehrajeme i ples, oslavu narozenin, městskou
slavnost a jiné akce nejrůznějšího typu. Náš repertoár pokryje až 8 hodin zábavy. V případě potřeby je
možné akci i moderovat. Dle situace lze také vyplňovat pauzy reprodukovanou hudbou.

Co hrajeme
Zakládáme si na co nejpestřejším repertoáru. Najde se v něm opravdu každý a je to právě jedna z věcí,
kterou posluchači na Doortech oceňují nejvíc. Výběr konkrétních písní se vždy snažíme přizpůsobit typu
akce a vašim požadavkům. Umíme pracovat s energií večera a vystihnout aktuální náladu společnosti.
Zároveň náš playlist vždy tvoří kompaktní celek. Všichni členové kapely mají velký hudební rozhled a náš
repertoár se s každou akcí vyvíjí. Seznam stálic v našem repertoáru najdete na konci této stránky.

Na co hrajeme
Základní sestavu tvoří bicí, basa, kytara, klávesy, saxofon a zpěv. Většina členů kapely jsou multiinstrumentalisté, takže během standardního setu uvidíte např. i akordeon, druhou kytaru nebo klarinet. Dle
přání zájemce často rozšiřujeme sestavu o dalšího zpěváka, protože víc muzikantů = víc zábavy. Máme tedy
na výběr z pětičlenné a šestičlenné varianty. Od roku 2021 rovněž cvičíme část repertoáru v akustickém
provedení, kde můžete navíc slyšet trubku, tubu nebo housle. Nabízíme tak vlastně dvě kapely v jednom.
V případě zájmu tak umíme zahrát i akustický set pod pódiem, kdy si třeba zazpíváme a zatančíme všichni
společně.

Ozvučení
Spolupracujeme s několika společnostmi zabývajícími se zvukovou a světelnou technikou, není tak problém
sjednat technické zázemí pro vaši akci, ať už čekáte 30, 300 nebo 3000 hostů. Pokud disponujete vlastní
zvukovou technikou, samozřejmě není problém ji využít.

Co potřebujeme od vás
Zastřešený prostor pro pódium o velikosti alespoň 4x5 metrů s přívodem elektřiny. A věříme, že umřít hlady
a žízní nás nenecháte 

Repertoár – elektrický set
All the small things (Blink 182)
Amerika (Lucie)
Another day in paradise (Phil Collins)
Ať je hudba tvůj lék (Lunetic)
Beverly Hills 90210 (John E. Davis)
Bitter sweet symphony (The Verve)
Breakfast at Tifany (Deep blue something)
Californication (Red hot chilli peppers)
Can you feel the love tonight (Elton John)
Clocks (Coldplay)
Crazy little thing called love (Queen)
Englishman in New York (Sting)
Fly away (Lenny Kravitz)
Folsom prison blues (Johnny Cash)
Fortunate son (Creedence Clearwater Revival)
Gold dust (DJ Fresh)
Heroes (David Bowie)
Hey Jude (The Beatles)
Highway to hell (AC blesk DC)
Hodinový hotel (Mňága a Žďorp)
House of the rising sun (The Animals)
Husličky (Vlasta Redl)
Chci ti říct (Mig 21)
I feel good (James Brown)
In the summertime (Mungo Jerry)
Jednou mi fotr povídá (Jan Kalousek)
Killing in the name (Rage against the machine)
Knockin‘ on the heaven‘s door (Bob Dylan)
La bamba (Los Lobos)
Lady Carneval (Karel Gott)
Láska je láska (Lucie Bílá)
Learn to fly (Foo fighters)
Let’s twist again (Chubby Checker)
Little less conversation (Elvis Presley)
Love is all around (Wet Wet Wet)
Monkey man (The Specials)
Nad stádem koní (Buty)
Narcotic (Liquido)
Nebude to ľahké (Richard Müller)
Ó gramofón (Wohnout)

Perfektní ženich (Jiří Schelinger)
Place your hands (Reef)
Pramínek vlasů (Suchý, Šlitr)
Půlnoční (Václav Neckář)
Rybitví (Yo yo band)
Should I stay or should I go (The Clash)
Smells like teen spirit (Nirvana)
Song 2 (Blur)
Stand by me (Ben E. King)
Stejně jako já (Chinaski)
Stir it up (Bob Marley)
Stuck (Caro Emerald)
Sugar honey honey (The Archies)
Time of my life (Hříšný tanec)
Traktor (Visací zámek)
Two princes (Spin doctors)
USA (Dubioza kolektiv)
Veď mě dál, cesto má (Pavel Bobek)
Vodopády (Chaozz)
Walking on sunshine (Katrina & The Waves)
What a wonderful world (Louis Armstrong)
What‘s up (4 non blondes)
Whole lotta love (Led Zeppelin)
Wicked game (Chris Issac)
Wish you were here (Pink Floyd)
With or without you (U2)
Wonderwall (Oasis)
You can get it if you really want (Jimmy Cliff)
YMCA (Village people)
You can never tell (Chuck Berry)
Zombie (The Cranberries)
Žal se odkládá (Jiří Korn)

Repertoár - akustický set
Hava nagila (hebrejská lidovka)
Když jsem k vám chodíval (lidovka)
Když máš v chalupě orchestrion (Waldemar Matuška)
Na Pankráci (lidovka)
Na tých panských lukách (lidovka)
Štědrej večer nastal (koleda)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (lidovka)
a další…

