
     Medzičasom si vydal 3 albumy a tak sa dá očakávať, že koncertný program bude zostavený ako akási „prierezovka“? Alebo?
R.F.:

Presne tak, bude to prierez tvorby od Slowly /1999/ až po Karmu /2011/, pričom  niektoré z vecí budú v novom
      a niektoré v mierne prearanžovanom šate.

     Čím bude show This is Kevin špecifická? Na čo sa môžu ľudia výrazne tešiť?
R.F.:

Bude to live-ka s kapelou a VJ-ingom. Na pódiu sa postupne prestrieda asi 7 ľudí a v rámci našich možností,
      dúfam, že to bude zaujímavá multimediálna zábava.

     Ako dlho si program pripravoval a koho uvidíme spolu s Tebou na pódiu?
R.F.:

Pripravoval som ho s Majom Polyakom, ktorý dokonca prepracoval do koncertnej podoby 2 veci z poslednéh
      albumu a okrem vizuálnych výstupov sa prakticky stará aj o všetky marketingové záležitosti, a navyše bude
      hrať aj live-ku. No kto by po takomto týpkovi netúžil :-) Hlavný vokalista bude Kyka Hammel a ostatné nechajme
      ako prekvapenie. A ako dlho program vznikal - to sa presne nedá povedať, lebo to riešime popri iných aktivitách,
      ale rádovo sme asi v mesiacoch.

     Kedy turné štartuje a kde všade budú môcť ľudia prísť na koncert?
R.F.:

Otvárame 19.10. Bratislava - v Nu Spirite. Ostatné na www.thisiskevin.org, alebo na našom FB profile.

     Ako vnímaš Ty seba samého, kam si sa ako autor za tie roky, čo tvoríš, posunul?
R.F.:

Vieš, že ani neviem. Stále mi keviňácka tvorba pripadá ako ďalšia podoba Kevina
      a vnímam tam istú kontinuitu. Samozrejme sme starší, čiže nejaké “ukľudnenie” by tam
      asi tiež malo byť cítiť, možno nejaké dozretie a technické zdokonalenie.

     Sú ešte nejaké méty, ktoré by si chcel, či už autorsky, alebo technicky, dosiahnuť, prekonať?
R.F.:

Očakávania v tejto súvislosti nemám a ak sa nejaké objavia snažím sa ich eliminovať.
      Ale aktivity smerom do sveta sú pre mňa výzvou.

     Čo hovoríš na súčasnú slovenskú hudobnú scénu?
R.F.:

Držím palce. Nie je práve jednoduché obdobie.

    Sleduješ, čo sa deje vo svete na poli elektronickej hudby? Sú nejaké kapely, alebo tvorcovia, ktorí Ťa nejako inšpirujú, resp. radíš
     ich medzi svojich obľúbených? Prečo?
R.F.:

Trendy nesledujem, ale semtam vďaka show Baláž-Hubinák, alebo priateľom mi niečo brnkne o nos. A inšpirujú
      ma hlavne, neviem prečo, skôr neelektronické zoskupenia, ktoré sú už dnes v kategóriách oldies :-).
      Z elektronických vecí ma bavia viac tie, z ktorých cítiť človečinu, čo sú väčšinou tí, ktorí začínali ako bežné
      kapely a vedia vystavať pesničku - napr. ako Underworld, alebo Portishead. Také tie dnešné prevarené dnb
      a techná ma už veľmi neberú. Chýba mi tam také to neopísateľné nadšenie z hudby a nesileného komponovania,
      a tiež zvuk veľkých štúdií, v ktorých sa to ešte trebárs pred desiatimi rokmi bežne točilo.

     Mnohé kapely pripravovali svoje nové albumy počas prebiehajúcich turné. Bude tak tomu aj v Tvojom prípade? Máme sa na čo
     tešiť už v roku 2012?
R.F.:

Nový album asi nestihneme, ale uvažujem nad rearanžovaným Slowly to the Sun. Ale ťažko predpovedať,
      uvidíme.

       This is Kevin sa vydáva na turné. Sen, či skutočnosť?
R.F.:

Sen :-)

       Na živé hranie si sa podujal po viac ako 10 rokoch. Čo stálo za rozhodnutím
       nekoncertovať a čo stálo neskôr za zmenou tohto Tvojho postoja?
R.F.:

Jedným slovom? Majisko :-) Dovtedy ma presviedčal, až kým som
      opatrne nesúhlasil :-).  A Kevin nekoncertoval hlavne preto, že ma
      bavilo viac komponovanie. Niežeby sa to teraz nejako výrazne
      zmenilo, ale predsa len, zmena je život.

Prípravy na Karma Free Tour z dielne This is Kevin sú v plnom prúde. Prinášame vám 
krátky rozhovor s Romanom Feriancom priamo z jeho nahrávacieho štúdia. 


