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V kulturním Brně je lehce mimo pozornost publika sál Břetislava Bakaly, mezi Brňáky
obecně známý jako Bílý dům. A právě v něm se odehrál ve středu
16. května 2018
křest nového CD
Rafičky z hodinek
Petry Šany Šanclové
.
Zpívající autorka, která žije v jihomoravské lokalitě, kam přesídlilo vícero folkařů (namátkou
Slávek Janoušek, Vlasta Redl), vydala již své druhé CD plné žensky romantizujících a chytrých
textů. Vše je posazeno na melodie, které s texty tvoří velmi poslouchatelný celek – pokud bych
chtěl použít nabízející se analogii s vinařským rčením o pitelném víně. A nejen hudbou byl
večer prozářen – Petřino skvělé podání výkladu teorie krabic ocenil jistě každý chlap v publiku
(mrkněte
zde
).

V hravém podání s doplněním o pohybovou show tak prosvištěl jevištěm Lyžař, projelo se Autíč
ko
i
byl čas na vodní sporty. Pod pojmenováním
...a přátelé
Petru podpořili
Radek Pastejřík
se svými kytarami, na bicí
Pavel Kříž
, klávesy
Miroslav Veselý
, na basu
Vojta Kabelka
, klarinetem ozdobil zvuk
Václav Čolka
,
Romana Tomášková
zpěvem i kytarou, jakož i zbytek
Přeletu M.S.
J
ana Ježková
a
Romana Žežulková
. V neposlední řadě byla důležitou částí přátel i
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Pavlína Jíšová
, spolu s Petrou a Romanou pilíře skvělého ženského hudebního gangu, zvaného
BABABAND
.

Dámy z Přeletu M.S. se na pódiu objevily i samostatně a okořenily koncert svým vitálním
projevem a repertoárem. Pavlína Jíšová zvýraznila večer svým duetem s Šany jako upoutávkou
na další koncertní setkání, na které se můžeme těšit. No, a křest CD – ten proběhl pod
bedlivým dohledem tajemného muže v klobouku, zpod kterého vyhlížela známá tvář
Vlasty Redla
. I ostatní kmotři, tedy zejména kmotry, popřáli novému CD mnoho otáček. Večer završily další
hudební skvosty v podání všech jmenovaných v různých kombinovaných sestavách.
Při poslechu skladeb z repertoáru Petry Šany Šanclové musím složit hlubokou poklonu něžně
vášnivému ženství, které z jejího projevu čiší. A doplněné o inteligentní hravost v textech tvoří
naprosto dokonalý celek. Takže – vzhůru pro CD a šup s ním do přehrávače. Ať si to užijete
sami.
Fotogalerie:
Petra ŠANY Šanclová a hosté - křest CD Rafičky z hodinek - Brno, Sál Břetislava Bakaly
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