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Minulý týden někteří soutěžící zapomněli v odpovědi na CD Vytrženo z konTEXTU (Živá noc
Textové díly Slávka Janouška)
.
Textová dílna Slávka Janouška
vznikla původně jako webová záležitost, ve které si vyměňovali názory, nápady a inspiraci
účastníci, mezi nimiž byli jak ostřílení textaři a muzikanti, tak i jména dosud prakticky neznámá.
Začali se scházet se dvakrát ročně i na
Živých textových dílnách
a tvořit společně. A vznikaly písničky, některé živě a jiné pomalu webu. A také překvapivé
autorské dvojice. Slávka Janouška napadlo pořídit nahrávku z živého hraní a zpívání na jedné
dílně. V chatě Bábinka u České Kamenice se sešli a zahráli si 31. března 2007: Arnošt
Frauneberg, Slávek Janoušek, Lada Hiclová, Irena Vaňková, Ivo Cicvárek, Žofka Kabelková,
Karel Markytán, Michal Kosmonaut Šimíček, Peter Šrank, Lucka Minaříková, Jakub Horák,
Jarda Síbrt, Tomáš Zeno Václavík, Jan Žamboch, Stanislava Brahová, Michal Vaněk, Roland
Kašper, Jiří Nedakvaška a další. A tato nahrávka vyšla na CD pod názvem
Vytrženo z konTEXTU
.{desky 535}Druhý albový počin Textové dílny Slávka Janouška
Konec! Panáka! Bazén!
z roku 2015 se opět nesl v duchu spontánní večírkové improvizace.
„Nejvíc si vážím toho, že tato parta je schopná vymyslet téma, napsat text, zhudebnit ho,
zaranžovat píseň ve složení, které je právě k dispozici, nacvičit ji, doplnit sbor a rovnou ji zahrát
na jevišti nebo nahrát do stop, a to vše během jednoho dne a večera i zopakovat,“
řekl
Slávek Janoušek
. Písně, z nichž mnohé vznikly až v den nahrávání, však přesto nejsou ani trochu povrchní.
Deska se naopak může pochlubit sérií hitů, vtipných sloganů, překvapivých point, či příběhů ze
života – vše v energickém hudebním obalu, na němž se podílela řada špičkových muzikantů.
Přes takřka punkový přístup k nahrávání vzniklo album kompaktní a bavící, a to navzdory
úctyhodné náloži 27 písní!

V listopadu 2017 vyšlo třetí CD Textové dílny Slávka Janouška s názvem Ježíšku, přines!. Jak
sám název napovídá, jde o ryze vánoční album s celkem 19 písněmi různých autorů, jimiž jsou
např.: Slávek Janoušek, Ivo Cicvárek, Marek Vojtěch, Kuba Horák, Monty, Saša Niklíčková,
Daniela Weber a další. CD bylo nahráno živě s celou kapelou na vánočním koncertě v prosinci
2016 v Městském divadle v Sobotce a představuje pestrou směs vážných i veselých vánočních
písní pojatých tradičně i originálně.

Vy, milí čtenáři, můžete vánoční koncert Textové dílny prožít i v únoru a pak v březnu, dubnu...,
stačí když torchu zapátráte a odpovíte správně na naši soutěžní otázku.{desky 1534}
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Stále připomínáme, že hrajeme podle nových pravidel, soutěž je korespondenční! Opov
ědi posílejte dnes (16. února) do půlnoci
mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
, předmět
SOUTĚŽ
. Z autorů správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, jehož jméno a správné znění
odpovědi uveřejníme v diskusi pod soutěží.

Kdy a kde se bude konat letošní Jarní živá textová dílna Slávka Janouška?
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