Vladimír Mišík (* 8. března 1947) 
Prošel kapelami Uragán, Komety, Matadors, Orchestr Karla Duby, New Force, George & Beatovens, The Blue Effect, Flamengo a Energit. V roce 1974 založil skupinu Etc…, se kterou koncertuje dodnes. Od sedmdesátých let vystupuje také ve volném sdružení Čundrground. Zpívá na čtrnácti řadových albech a objevuje se na bezmála dvaceti dalších titulech (kompilace, cizojazyčná vydání, tematické a živé nahrávky). V první polovině osmdesátých let prošel dvouletým zákazem umělecké činnosti. Po sametové revoluci byl dva roky poslancem České národní rady. V dalších letech se věnoval i komunální politice. Je otcem tří dětí: Martina (výtvarník a hudebník), Barbory (herečka) a Adama (zpěvák a herec). O jeho životě natočila režisérka Jitka Němcová celovečerní dokumentární film Nechte zpívat Mišíka (2017). Zatím poslední album Jednou tě potkám z roku 2019 získalo šest cen Anděl.

Ondřej Bezr (*14. listopadu 1968)
Od roku 1989 přispíval do časopisu Rock Revue, později do magazínu Rock & Pop, v letech 1992–2002 byl jeho redaktorem. Nyní je redaktorem kulturní rubriky Lidových novin a šéfredaktorem kulturního magazínu UNI, současně spolupracuje s několika dalšími periodiky. Je dramaturgem mezinárodního festivalu Blues Alive v Šumperku, který získal v roce 2019 od americké The Blues Foundation nejvýznamnější oborové ocenění Keeping The Blues Alive Award. Knižně dosud vydal: Beaty bigbeaty breakbeaty – Průvodce moderní hudbou 90. let (člen autorského kolektivu, 1998), Vladimír Mišík – Letní rozhovor s Ondřejem Bezrem (1999), Marek Brodský – Celý to mám v mlze (2003), Pětadvacet – rozhovory s českými muzikanty (2004), To je hezký, ne? Rozhovor s Vlastimilem Třešňákem (2007), Vladimír Mišík – Letní rozhovor s Ondřejem Bezrem (2., rozšířené vydání, 2007), ... a to je blues – Antologie textů blues a o blues (s Michalem Šandou, 2010), Vladimír Mišík – Byl jsem dobrej. Rozhovory s Ondřejem Bezrem (3., přepracované a rozšířené vydání, 2017), Fotografie, které hrají (editor, 2018), Luboš Andršt – Ještě hraju vestoje (2020) a Vladimír Mišík – Byl jsem dobrej. Rozhovory s Ondřejem Bezrem (4., rozšířené vydání, 2021).

