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Jan Ostrov 
 
Kytara & hlas, ryzí písničkářství, 
rozcuchaná emotivní lyrika,  truc 
postmoderního věku... 
 
Jan Ostrov je původem ze severu 
Čech. Fascinován písničkářstvím, 
za sebou má nespočet písní 
napsaných pro nejrůznější 
krátkodobá i jednorázová uskupení, 
pro divadlo i pro  rockovou kapelu, 
se kterou brázdil kluby několik let.  
Sám vyhledává spíše živé hraní, autentické a bezprostřední, což u něj převažuje 
nad zvěčňováním na studiová média a nad zapisováním dosažených met. 
Hledačům žánrové škatulky budiž vodítkem:  

"Na to, aby to byl pouhý folk, je v tom příliš mnoho rocku. 
Na to, aby to byl pop, je to příliš inteligentní. 

Na to, aby to vévodilo hitparádám, je to příliš neučesané. 
Na to, aby to zůstalo komorní, je to příliš chytlavé." 

V repertoáru má vedle vlastních autorských skladeb i převzaté (& přeložené) 
písně např. Boba Dylana, Leonarda Cohena nebo Nirvany. Uskutečnil sérii 
koncertů s australským písničkářem Jamisonem Youngem, hraje v klubech a 
na scénách malých festivalů, organizuje večery Open Mic v rámci svého 
projektu infolk.cz. Vystupuje sám anebo v doprovodu jednoho či dvou 
spoluhráčů.  

"Jan Ostrov patří k osobnostem, kterým velmi sluší komorní prostředí.  Svou 
originálně proklamovanou orientací chanson d! grunge rouhavě zavírá 
kapitolu tradičního pojetí šansonu a píše kapitolu zcela novou a dlužno říci, že 
respektu hodnou. Jan Ostrov zaujme původními silnými písněmi vyznačující se 
citem, syrovostí i poetikou."        
         (hudební server FOLKtime) 

„...měkká struna z nylonu je jako sladký kafe s mlíkem. Tenký a ohebný 
ocelový strunky jsou jako loutny infantek, jako šňůrka do vlasů, jako zákaz 
vstupu někam, kam se smí... Nejlepší zvuk dají vždycky jen ty nejtvrdší a 
nejsilnější struny. Tón, svobodu, a divokost. Jsou jako ostnatej drát, kterej se 
zadře až do masa. Jako hlad, kterej Tě donutí krást. Jako pokora, která Tě 
srazí na kolena před horou, na jejímž vrcholu je píseň. 

Je to píseň & krev. 
Nic víc. Nic míň.“ 
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