Jakému stylu hudby se věnujete a jak to funguje?
Hrajeme taneční hudby. Stylově bychom se zařadili někam k electro-jazzu až k drum'n'bassu. Tento styl se odvíjí od našich hudebních nástrojů. Hrajeme živé bicí, basu a saxofon, k tomu skládáme elektronické samply na počítači.

Jak Vás to napadlo?
S Jirkou jsme měli nápad hrát taneční muziku na živé nástroje už pár let nazpátek. V té době jsme ale vůbec nevěděli jak nato a po pár pokusech jsme to zabalili. Před rokem mě kontaktoval opět Jirka s tím, že by to zkusil znovu a že má skvělého saxofonistu, Vojtu, který chce dělat stejný styl hudby. Sešli jsme se tedy párkrát ve zkušebně a začali jsme tvořit.

Hráli jste před Led bandem v jiných kapelách? Jak Vás to poznamenalo?
Já jsem hrál asi před 5ti lety v rockové Respekt s Jirkou. Tento styl nás ale po čase přestal bavit a kapela se rozpadla. Neřekl bych že mě to nějak zvlášť poznamenalo, snad jenom že jsem poznal více lidí ze světa hudby.

Co Vás na tom nejvíc baví?
Mě nejvíc baví že děláme hudbu, kterou v Plzni ani v České republice moc kapel nedělá a to, že lidem se to líbí.

Kdo je Váš vzor?
Náš vzor jsou kapely jako N.O.H.A, Dreadzone a Parov Stelar.

Co je na tvorbě nejtěžší?
Nejtěžší je vždycky prvotní nápad. Udělat si představu o nové písničce a o tom, jak by se měla vyvíjet. Nechceme tvořit klasické písničky stylem sloka, refrén, sloka, ale takové, kde se písnička od začátku do konce v podstatě nemění ale jen se vyvíjí.
Jak se vidíte jako kapela za 20 let?
20 let je hodně dlouhá doba :) Po 20ti letech bych chtěl, aby za náma zůstalo několik skvělích CDček s hudbou, kterou si lidi rádi poslechnou a která se bude mixovat v klubech. Naše jméno by mohlo být známe i v jiných zemích než jen v ČR, ale jestli budeme ještě koncertovat nedokážu říct.
Jak dlouho vzniká jedna písnička?
Momentálně spolu jako kapela zkoušíme jeden rok, a máme hotových 6 písniček. V průměru to jsou tedy 2 měsíce. To ale není tak uplně pravda, protože některé písničky vznikly třeba hodně rychle a některé se tvořili naopak déle. Všechny písnička ale pořád dotváříme k dokonalosti.
Je technicky náročné koncertovat?
Chce to to správné vybavení :). Na koncertování je nejtěžší sladit samply z počítače a živé nástroje. Tento úkol má celý na starosti Jirak, který se drží metronomu z počítače a já a Vojta se držíme zase Jirky.
Jaké máte pocity na koncertních prknech?
Nejlepší pocit je, když vidíte, že se posluchačům líbíte a že je naše hudba roztancuje. Když posluchači chtějí přídavek potom co dohrajeme, tak máme opravdu radost z naší práce.
Jakou Vaši písničku máte nejradši a proč?
Naše stěžejní hitovka je písnička s názvem Ready. V podstatě vznikla jako jedna z prvních a hned co jsme jí zahráli poprvé jsme věděli, že to bude bomba. Ready je jedna z našich nejrychlejších písniček a nejvíc šlape.

