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www.myspace.com/hoohoococtail

česká rock-hardcoreová kapela působící na české scéně 10let a má za sebou mnoho
koncertů, jak na klubové scéně tak na hudebních festivalech a studiové práce např.
s uznávaným českým producentem Petrem Slezákem .Aktuální sestava: Toma Rybola –
kytara, zpěv, Wiki – basa, Kocour – bicí, společně funguje 6 let a natočila několik CD
včetně aktuálního „…čumíš na mě?!“/TTRec. 2008.Skupina absolvovala společné turné
s českou hardcoreovou legendou Jolly Joker and the PBU a dvě tour se švýcarskými
Disgroove./HEARTCORE TOUR 2006, 2008/
Videoklip k novému CD vysílala česká televize a TV Óčko a songy z nového CD vyhrály
hitparádu na hudebním serveru na i-legalne.cz.
S novým CD jsou HHC připraveni nabídnout svoji hudbu a energii lidem v Evropě.Hudba
HHC je rock-hardcoreová, přímočará, plná energie, emocí a silných riffů.Přesně v duchu
HHC music style-HEARTCORE music.

Nové CD HOO HOO COCTAIL „…čumíš na mě?!“/TTRec. 2008

1996 - vznik kapely NO COBLIH v sestavě Martin Kotek-zpěv, Toma Rybola-kytara,
Wiki-basa, Kocour-bicí
1997 - kapela nahrává v této sestavě demo NO COBLIH, výhradně anglicky zpívaný
repertoár...
track list:
1.Nobody knows
2.Dermacol girl
3.Make up
4.Yourself
5.Tell me
1997 - kapela začíná živě koncertovat
1998 - z kapely do USA odchází Martin Kotek a přichází Aleš Materna /EREBUS/ od
tohoto roku kapela vystupuje jako HOO HOO COCTAIL
1999 - kapela natáčí nové promo CD v home studiu Petra Slezáka, následují vystoupení
v klubech a na festivalech
2000 - nahrávání CD ....kachny, 14 songů vč. coveru Suck my kiss /R.H.CH.P./
2001 - z kapely odchází Aleš Materna a kapela pokračuje dále jako trio v sestavě: Toma
Rybola - kytara, zpěv, Wiki - basa, Kocour - bicí, Toma si zvyká na mikrofon....
2002 - CD Moc přemýšlím..../moc přemýšlím, ryba tu chiha, valčík, ozvěna/
2002 - 2003 - kapela pracuje na novém materiálu a vystupuje živě jen sporadicky
2003 - Ostrava klub Parník - nahrávka koncertu by Honza Valuštík
2003 - spuštění www stránek na OVklubyNET
2004 - kapela opět koncertuje / tour s Jolly Joker and PBU
2004 - 2CD voda, nevoda v.n. live aus Parník club by H.Valuštík
2005 - vznik nového materiálu na debutové CD, kapela koncertuje
2006 - první vystoupení za hranicemi ČR - Basel /CH/, Kuppel club + DISGROOVE
2006 - nahrávání debutového CD....studio C, produkce Petr Slezák

2006 - spuštění oficiálních www stránek na www.hoohoo.cz
2006 - HHC živě pro ČT Po kouskách a Voda, nevoda v pořadu Dobré ráno z Moravy
a Slezska
2006 - HEARTCORE TOUR 2006 + DISGROOVE /CH/
2007 - CD singl 2007 Všechno chvíli trvá, songy Všechno chvíli trvá a Po kouskách

2007 - Po kouskách skladbou měsíce na i-legalne.cz
2007 - videoklip Všechno chvíli trvá by Ritchie Rajdus
2007 - video Všechno chvíli trvá v loap CZ hitparádě na Óčko TV
2008 - CD ...čumíš na mě?! / TTRec.
2008 - HEARTCORE TOUR II. 2008 + DISGROOVE /CH/

