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Folková minihitparáda v rámci pořadu Folkmenu, vysílaná každou neděli mezi 21 - 22
hodinou na
Countryradiu má v prosinci opět
pět písní. Dva postupující už dobře známe – postoupili už podruhé:
Hmlisto
s písní
Rieka
a
Aleš Petržela
se songem
Cukr a sůl
. Novinky stojí za to představit je podrobněji:
Vít Orf Rokyta, Luboš Javor Javůrek, Mirek Mirsky Novotný a Pavel Kříž
a děti z pěveckého kroužku ZŠ v Otnicích natočili CD
Co se děje v ZOO
. Obsahuje dvanáct písní o zvířátkách, které jsou o poznání moderněji koncipované, než
tradiční zpívání pro děti. Moderní, místy až popové aranže jistě zaujmou ty dětské posluchače,
kteří nejsou úplně nejvíc pryč z kytary a banja. Najdeme i veselé, místy trochu surrealistické
texty, které děti jistě budou bavit. Ale bez problémů si desku poslechnou i dospělí a rodiče.
Když budou vědět, že tohle CD má jejich dítě v telefonu, mohou být klidní, vývoj jejich
hudebního vkusu je na dobré cestě.
Skupina
Ve čtvrtek v pět
natočila album
Cesta mraků
. Skupina celkem úspěšně soutěžila na Portách i v soutěži Countryradia o titul Talent
Countryradia s písní
Předsevzetí
, která album uzavírá. Inu, svižný hit zjevně nesměl chybět, i když ho tam kapela asi zařadila jen
z povinnosti. Ve zbývajících jedenácti písních se totiž představuje spíše jako zamyšlená,
přemítavá skupina, hrající si se zvuky a texty. Celé album zní příjemně, ale možná trochu
ukolébavě. Dobře album otevírá titulní a úvodní
Cesta mraků
, pak se však tempo usadí a jede se celých dalších deset písní.{desky 1572}
A do třetice soutěží se svou novinkou (a vlastně i debutovým sólovým albem) plzeňský
písničkář a hudební organizátor
Jan Eret
. Deska se jmenuje
Neruším?
a nejen, že neruší, ale naopak příjemně povzbudí. Čekal jsem kytarové zamyšlené vyznání
sólisty, ale celek mě překvapil. Nechybějí samozřejmě pomalejší a zadumané skladby, ale vždy
pestře instrumentované a zazpívané s citem pro vyznění skladby, ale najdeme i dynamické
moderní songy, které působí jako živá voda na naší folkové scéně – například hned titulní
Neruším

1/2

Folkové stupně na Countryradiu v prosinci
Napsal uživatel Miloš Keller
Středa, 12 Prosinec 2018 22:46

. A vyniknou třeba i
Voda je život
nebo
Ženy
. A do třetice jsou na albu prosté melodické písničky, například
Vůně snů
nebo
Hladina
, i pompézní skladby, např. závěrečná
Slyším v tichu volání
, přesně vyvolávající tu příslušnou atmosféru. Deska je to prostě pestrá a na své si přijdou
všechny typy posluchačů. A v neposlední řadě zaujme i zajímavá barva hlasu sólisty, který se
dokáže každé písničce přizpůsobit a vyvolává přesně ten pocit, kdy víte, že mu to, co zpívá,
věříte.
Hlasovat můžete na
webu Countryradia
každý den až do první lednové neděle.{desky 1578}
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