MARCUS & MARTINUS
NÁŠ PŘÍBĚH

JOTA / 2018

MARCUS & MARTINUS
NÁŠ PŘÍBĚH
Marcus & Martinus a Kirsti Kristoffersenová
Z norského originálu Marcus & Martinus. Vår historie.
vydaného nakladatelstvím Juritzen forlag as, Oslo, v roce 2015
přeložila Františka Procházková
Odpovědná redaktorka Veronika Kubecová
Technický redaktor Petr Kovář
Sazba a obálka dle originálu René Senko
Tisk a knihařské zpracování Tisk Centrum, s. r. o., Moravany u Brna
Jako svou 2 585. publikaci
vydalo Nakladatelství JOTA, s. r. o.
Škárova 16, 612 00 Brno
tel.: 515 919 580
e-mail: jota@jota.cz
www.jota.cz
V Brně roku 2018
208 stran
Vydání první
Obálka: Kjetil Waren Johnsen / Nina Juul
Fotografie na obálce: Fred Jonny a soukromý archiv
Design: Turbo Kommunikasjon / Dalsgren
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována,
uchovávána v rešeršních systémech nebo jakkoliv elektronicky, fotograficky
či jinak přenášena bez předchozího písemného souhlasu majitele práv
a nakladatele knihy.
Fotografie: Soukromý archiv, kromě těchto stránek: Johannes Lovund: 8, 102,
114, 129, 148–149, 150, 154–155, 158–159, 168, 178–179, 189 192–193. Max
Emanuelsson: 100, 188.Therese Alice Sanne / VG / NTB scanpix: s. 2–3, 131.
Joakim Halvorsen / www.fotoj.no: 155, 170–171, 188, 194–197, 200–201. Jørgen
Munch Jensen: 86, 110–111, 183, 190, 198-199, 202–203, Lars Martin Bøe:
9, 10, 120–121, 127, 132–133, 164–165. Ronny Manuel Danielsen: 58–59, 73.
Daniel Hansen Heredero / eventpartner: 80–81, 140–141. Skorstøl Foto:153,
157, 160, 162–163, 176–177, 182, 194–195, 204-205.
Kniha vychází ve spolupráci s juritzen forlag as, Oslo, Norsko.
Copyright © juritzen forlag as, 2016
Translation © Františka Procházková, 2018
© Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2018
ISBN 978-80-7565-380-2

14–49: Kapitola 1

NAŠE DĚTSTVÍ A RODINA

OBSAH
50–77: Kapitola 2

MELODI
GRAND
PRIX
JUNIOR

78–133: Kapitola 3

NOVÝ SMĚR

134–159: Kapitola 4

POPULARITA

160–208: Kapitola 5

CO DĚLÁME TEĎ

S
FAKTA O NÁ

I N US
T
R
A
M
A
S
M A RC U
NOV I
E
S
R
A
N
N
GU
Přezdívky: Mac a Tinus

Rodina: máma Gerd Anne, táta Kjell-Erik, starší sestra

Silje (24) a mladší sestra Emma (8)
Narozeni: 21. února 2002 v Elverumu
Věk: 14 let
Škola: devátá třída na škole v Troforsu
Bydliště: Trofors, kraj Nordland
Výška: Marcus měří asi 166 cm a Martinus zhruba 164 cm
Domácí mazlíčci: ne
Barva očí: hnědá
Barva vlasů: tmavě blonďatá se světlejšími prameny
Status: oba jsou single

ALBA
„Hei“ (únor 2015)
„Hei – fanspesial“ (listopad 2015)
„Together“ (podzim/zima 2016/2017)
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NA NETU:

Web: marcusandmartinus.no
Instagram: @marcusandmartinus
Snapchat: marcus-martinus
Facebook: fb.com/marcusandmartinus
YouTube: youtube.com/marcusandmartinus
Musical.ly: marcusandmartinus
E-shop: mmstore.no

Milujeme pódium! Vlastně
to tak bylo vždycky, už
odmalička

KAPITOLA 3:

NOVÝ SMĚR (první část)
Po dvou a půl letech od vítězství v MGPjr jsme ve své kariéře došli na jakési
rozcestí. Museli jsme udělat několik rozhodnutí, některá snazší než ta druhá,
a rozhodnout se, jestli se odvážíme posunout se dál, nebo budeme pokračovat
jako doteď. V téhle kapitole píšeme právě o tomhle a pak taky o tom, co se
stalo, když jsme dostali nového manažera.

Posunout se dál

Bylo to pro nás sice obrovské, ale příjemné překvapení, že všechno neskončilo po prvním roce od vítězství v MGPjr. Právě naopak, byli jsme neustále
zabookovaní na další koncerty a události, na kterých byla radost účinkovat,
například Vinterlyd a televizní program „Sommer i Dyreparken“, kde byli
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i Janne Formoe a Gaute Grøtta Grav. Vydali jsme taky pár písniček jako „Du“
a „Smil“ a pozorovali jsme, jak počet fanoušků pomalu ale jistě roste. Tehdy
jsme měli manažera, kterého nám přidělili po MGPjr, a ten pak zařizoval
naše vystoupení a další úkoly. Během roku 2014 jsme se ale nakonec s manažerem shodli na tom, že spolupráci ukončíme. Zkusili jsme si, jaké to je
vystupovat na turné, a chtěli jsme pokud možno udělat další krok; třeba svoji
hudbu trochu posunout a dělat vlastní rozhodnutí. Čím jsme byli starší, tím
víc jsme chtěli být známí prostě jen jako Marcus & Martinus, a ne jako „vítězové MGPjr Marcus & Martinus“. Klidně jsme mohli nějakých dalších pár
let pokračovat s tím, že jsme dětské superstar z NRK a zpíváme „To dråper
vann“ a další písničky, jenže potom by to stejně nakonec skončilo. A pak by
bylo opravdu těžké se z toho dostat někam dál. Bylo zkrátka na čase začít
dělat věci jinak.
Vždycky, když děláme větší nebo menší rozhodnutí, sejde se celá rodina
a společně to nejdřív všechno pořádně probereme. Přece jenom nás pod jednou střechou bydlí pět a všechno, co děláme, ovlivňuje i ostatní, takže je důležité, aby všichni s volbou souhlasili. Stává se totiž, že se musíme trochu dělit
a nejsme spolu tolik, jak bychom chtěli, když tři z nás musí jezdit hodně pryč.
Tehdy v roce 2014 šlo o to, jestli chceme zkusit něco dalšího, nebo jestli prostě budeme pokračovat tak jako dřív. Odpověď byla jednohlasná: chceme něco
dalšího, něco většího. Něco ještě víc cool. Zároveň jsme hodně mluvili o tom,
že tohle je něco, co opravdu hodně chceme. Chápali jsme, že pokud všechno
vsadíme na hudbu, budou muset jiné věci ustoupit. Například jsme vždycky
hodně hrávali fotbal, a to jsme chtěli i dál, ale bylo nám jasné, že nakonec přijde
chvíle, kdy něco budeme muset oželet. Obzvlášť když musíme myslet na to, že
uprostřed toho všeho taky ještě chodíme do školy. Bude to hromada práce a náš
budoucí manažer na nás bude mít velké požadavky. Ale ani jeden z nás dvou
nebo kdokoliv z naší rodiny ani na chvíli nezapochyboval. Chtěli jsme se pustit
do hudby a pokusit se stát opravdovými umělci, teď, nebo nikdy!
Věděli jste, že...
Když nahráváme písničky, vždycky
přicházíme s vlastními návrhy. V budoucnu
bychom si rádi psali písničky úplně sami.
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Pózování s míčem!

Tady nás fotili pro švédské
noviny ve Stockholmu

KAPITOLA 4:

POPULARITA
Mít fanoušky je naprosto úžasné. Vědět, že někdo s námi chce ztrácet tolik
času! Poslouchat naši hudbu, chodit na naše koncerty, vítat nás na letištích
nebo v hotelech, psát o nás na sociální sítě, posílat nám dopisy a dárky, malovat si M&M na tváře… To je pro nás prostě to nejlepší na světě. Nic nepřekoná pocit, když stojíme na pódiu a hledíme na fanoušky, kteří si dali tu práci
a udělali plakáty nebo si namalovali velká M na obličej, kteří skáčou a zpívají
s námi! To je úplně nepopsatelně super. Naši fanoušci jsou ti nejlepší na celém světě a nebýt všech MMerů, nikdy bychom nebyli tam, kde dneska jsme.
V téhle kapitole jsme se chtěli trochu podělit o to, co si myslíme o tom, že jsme
známí, o fanoušcích a veškeré pozornosti kolem nás.
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První fanoušek

Poprvé jsme si uvědomili, že máme fanoušky, nejspíš na turné Vinterlyd
v roce 2014. Protože tak docela nevíme, jestli se to tak dalo nazvat, když jsme
vyhráli MGPjr. Tam to bylo spíš tak, že si hodně lidí myslelo, že je super, že
jsme vyhráli, a taky jsme přitáhli hodně pozornosti, ale podle nás se fanoušci
získávají až časem. A na našem druhém turné Vinterlyd v roce 2014 najednou
přišly holky s velkými písmeny M na tvářích a tak podobně, takže jsme si
uvědomili, že tam přišly právě kvůli nám. Bylo hrozně super to zažít poprvé,
úžasný pocit. Když jsme si představili, že máme nějaký vliv na ostatní! Že
nás chtějí poslouchat, mluvit s námi a fotit se s námi! To bylo neskutečně fajn
a bylo to přesně to, o čem jsme snili po MGPjr, když jsme se ptali všech kolem,
jestli nás poznávají. Teď už se ptát nemusíme!
Během turné Vinterlyd na nás začali po vystoupení čekat lidi okolo
backstage. To pak přišli dva chlápci z ochranky a poslali je pryč a my jsme
si jen pomysleli: „Shiiit, tohle je tak cooool, oh my God“. Cítili jsme se jako
opravdové superstar. Když se na to teď díváme zpětně, připadá nám, že bylo
trošku zvláštní mít dva sekuriťáky, když tam stály tak tři holky…
Poprvé jsme si uvědomili, jak nadšené fanoušky máme, když jsme měli
vystoupit v programu „Påskemorgen“ na NRK v Tromsø. Měli jsme vstát ještě
za šera a dojet taxíkem na vysílání, kde jsme měli být o půl osmé. Ale když
zaměstnanci NRK přišli ráno v šest do práce, už tam čekaly davy holek. Takže zavolali tátovi, že nás budou muset přijet vyzvednout, aby bylo jisté, že se
vůbec dostaneme dovnitř, když je tam tolik lidí. Byli jsme úplně ohromení:
„WOW, vážně tam přišly jen kvůli nám?“ Musely asi vstát děsně brzo a taky
se vyparádily a namalovaly. Kvůli nám dvěma. To byl hrozně zvláštní pocit
a bylo hrozně příjemné, že to pro nás udělaly. To bylo úplně poprvé, kdy se
to stalo. Samozřejmě jsme si tak nějak postupně všimli, že se objevuje čím
dál víc plakátů s našimi jmény na naše koncerty na turné Vinterlyd a pak
i po něm, kluci se stejným účesem a tak. Hodně lidí cestovalo na koncerty
velkou dálku a hodně lidí se s námi chtělo potkat. Tehdy jsme navíc měli
po úplně každém koncertu autogramiádu, v roce 2013 v Bodø jsme seděli
u stolu a podepisovali se dvě hodiny a tři čtvrtě! Ale postupně se to nabalovalo a najednou jsme došli do okamžiku, kdy to bylo příliš náročné. Teď už
takhle autogramiády mít nemůžeme a po koncertech musíme vždycky hned
vyrazit pryč, abychom nebyli úplně obklíčení. Přinejmenším v Norsku. Naši
norští fanoušci jsou úplně crazy! Celkem dost lidí přichází tam, kde máme
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být. A ne že by zrovna jen tak tiše stáli, běhají za námi a tak. Ale podle nás je
to většinou v pohodě.

MMeři

Byl to vlastně jeden z našich fanoušků, který poprvé nazval sám sebe MMerem. Ze začátku jsme žádný název pro naše fanoušky neměli, ale všimli jsme
si, že skoro všechny ostatní fanouškovské skupinky nějaké jméno mají, jako
třeba Ellioteers. Takže jsme začali mluvit o tom, že bychom mohli udělat třeba něco jako hlasování, jaký název by naši fanoušci měli mít. Jon navrhl, že
by se mohli jmenovat M&Ms, jako ty bonbóny! To by šlo. Ale skoro zároveň,
zatímco my jsme se o tom jen bavili, nás předběhli naši fanoušci a vytvořili
hlasování na sociálních sítích. No, a tak se stalo, že se začali jmenovat MMeři.
A nám se to ve skutečnosti líbí mnohem víc.
Publikum plné MMerů! Pro nás to nejlepší na světě!

Zážitky s fanoušky a plné poštovní schránky

Léto 2015 bylo celkem bláznivé. Dobře si vzpomínáme, že když jsme byli
v Kristiansandu, přišlo asi 40 až 50 holek k našemu hotelu. Hotel je nemohl
vyhnat, prostě tam stály, takže jsme museli sejít dolů, pozdravit je a se všemi
se vyfotit, aby zase mohly odejít. Když jsme vešli do recepce, vtrhly do ní
a celá recepce se okamžitě zaplnila. Lidi stáli venku v řadě, aby se taky dostali
dovnitř a mohli se s námi vyfotit a nechat si něco podepsat!
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Hra na mobilu:
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m:
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Hudebník:
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voda
různé bonbóny
červená
tělocvik
Instagram a Snapchat
Pokemon Go
Martines
dívám se spíš na YouTube
F2 Freestylers
730.no
Blurred Lines
Justin Bieber, Bruno Mars a Jason Derulo
ti samí
Ty
Manchester United
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Trofors
Thajsko

Místo ve světě:
p:
Můj oblíbený vtip:

–Seš koktejl?
–Ehm, ne?!
–Tak se do toho nemíchej!
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aloe vera
bonbóny ze Švédska
červená =)
tělocvik
Instáč/Snap
ta
a moc nehraju,
e raju, ale když se nudím, hraju
h aju Angry Birds XD
hr
zas tak
n Andreas =)
=
San
Norske talenter XD
F2 Freestylers
youtube
Light It Up
Les Twins
Les Twins
hodná a milá ;)
Chelsea
Eden Hazard
všude Trofors
Trofors
Emmin vtip – Do
D
Do ja
jjakého
akého obchodu chodí nakupovat ovce?
Odpověď: Do Albéééérta!!!
Albé
éééérta!!
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!!!
!!

