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"Chtěli jsme, aby album kromě jedinečné atmosféry koncertů podalo mimo jiné svědectví o
současném repertoáru a zvukové podobě kapely Hradišťan. V posledních letech jsme
převážnou většinu desek natáčeli ve studiu a jsem přesvědčen o tom, že tímto albem vyplníme
drobnou dramaturgickou mezeru v naší diskografii."

Za více než padesát let svého trvání prošel soubor Hradišťan různými etapami vývoje. Původně
folklórní kapela se proměnila v seskupení, které je schopné obsáhnout rozpětí od lidové hudby,
přes duchovní, etnickou, divadelní, folkovou až po vážnou hudbu. Nové koncertní album "naší
nejstarší cimbálové muziky" je vlastně výběr toho nejlepšího z repertoáru Hradišťanu roku 2005.
David Burda (klarinetista a manažer Hradišťanu v jedné osobě) dodává: "Již delší dobu jsme
uvažovali o tom, že vydáme album, na kterém zachytíme písně Hradišťanu přesně tak, jak znějí
na našich vystoupeních. Inspirovali nás k tomu také naši
posluchači, kteří si živou nahrávku s nejoblíbenějšími tituly neustále žádají
." Nahrávka zachycuje repertoár, se kterým kapela v současnosti vystupuje, některé písně
vycházejí na CD poprvé. Jsou to například veselé lidové písně "
O ženách
", písně na texty Milana Rúfuse - "
Ovečky spí
"a"
Letní ráno
", a také píseň na text Jana Skácela "
Kamínek na dlani
", která je i vzpomínkou na dlouholetého člena Hradišťanu Luboše Svatoše, který tento svět
bohužel před rokem opustil. Na albu ale samozřejmě nechybí ani hity jako "
Modlitba za vodu
" či "
Krátký popis léta
" a mnohé další. Celkem je na albu "Life" 25 skladeb. Protože se natáčelo na dvou koncertech,
materiálu bylo daleko více. "
S velkou lítostí jsme začali vypouštět a pomalu přemýšlet o tom, že bychom mohli vydat desky
dvě. Nejspíš tak vznikne pokračování. Asi to budou písně vztahující se k vánocům,
velikonocům a možná zabrousíme i do dalších oblastí? Ještě uvidíme
."

Natáčely se dva koncerty v závěru listopadu 2005 v Němčicích a na začátku prosince 2005 v
Ivančicích. Na albu se ukazuje to, co je o Hradišťanu známo už léta. Že si dokáže vytvořit
příjemnou a srdečnou atmosféru v jakémkoli prostředí, ať už se jedná o známá velká koncertní
místa nebo malé sály. Hodinový záznam Vás příjemně naladí a harmonizuje nejen ve smyslu
hudebním, ale diky textům i filozofickém. "?.chtěli jsme zachytit písně přesně tak, jak znějí na
koncertech. Ve studiu jsme proto nastavili pouze barvu zvuku a tam, kde to bylo zapotřebí jsme
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drobně srovnali poměry nástrojů a zpěvů. Abychom vměstnali do desky co nejvíce titulů, museli
jsme také vystřihnout průvodní slovo Jiřího Pavlici a zkracovat potlesky. Pak už stačilo
písničky pouze seřadit a bylo hotovo
?"

Hradišťan Live

Skladby:
1. Na besedu idem k vám 1:31
2. Lásko, milá lásko 2:55
3. Rozhovor 1:40
4. Sonet o lásce a modrém portugalu 3:36
5. Stínání berana 3:52
6. Dvě růže 2:23
7. Ej, lásko, lásko 2:01
8. Polajka 1:28
9. Svítaj, svítáníčko 1:05
10. Zelené sem sela 1:10
11. O ženách 1:59
12. O zrození 2:55
13. Studánka 3:58
14. Člověk a země 3:27
15. Měsíce 2:04
16. Návrat 1:12
17. Ovečky spí 2:44
18. Když se sejdou lidé 2:23
19. Svět se mi vznášel 3:30
20. Kamínek na dlani 2:45
21. Krátký popis léta 2:55
22. Modlitba za vodu 3:53
23. Vstávej 3:41
24. Letní ráno 2:49
25. Vinšujem vám 0:46

Celkový čas: 62:50

Nahráno živě na koncertech Hradišťanu v Němčicích a Ivančicích 23.11. a 4.12.2005
CD MAM333-2 - 299,- Kč
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Aktuální koncerty Hradišťanu:
3.9. - Zubří - klub + taneční soubor
7.9. - Brno - Lužánky - středisko volného času
7.9. - Brno - Špilberk - Jeden svět (benefice ve prospěch zdravotně znevýhodněných lidí)
8.9. - Javorník - Dittersova zahrada
9.9. - Rýmařov - areál zahrady Hedva
9.9. - Moravskoslezský Kočov
10.9. - Uh. Hradiště - Slavnosti vína
10.9. - Vyškov - hřbitovní kaple (Pocta J.Skácelovi)
12.9. - Boskovice - Sokolovna
15.9. - Praha - Sazka aréna
16.9. - Dubí - kostel Panny Marie
16.9. - Olomouc - kostel Panny Marie Sněžné
17.9. - Nové Hrady klášterní zahrada,
18.9. - Praha - Obecní dům - CHVĚNÍ
19.9. - Mladá Boleslav - Dům kultury + Altai Kai trio
20.9. - Praha - Obecní dům - CHVĚNÍ
21.9. - Ostrava - Katedrála Božského Spasitele
23.9. - Litoměřice - náměstí
23.9. - Cheb - areál pod hradem
28.9. - Letohrad - Zámecká terasa
29.9. - Znojmo - Jízdárna Louckého kláštera
4.10. - Litovel - divadelní sál
13.10. - Havlíčkův Brod, Čechovka - klub Kasárna
14.10. - Rakousko - Krems-Stein, Haus der Regionen
15.10. - Skuteč - Kulturní dům
22.10. - Zlín - divadlo
23.10. - Brno - Janáčkovo divadlo (75.narozeniny H.Hegerové)
24.10. - Praha - KD Gong
2.11. - Mohelnice
5.11. - Kobeřice - kostel
6.11. - Frýdek Místek
8.11. - Brno - Musilova

http://www.hradistan.cz
http://www.indiesrec.cz
http://www.indies.eu
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