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Nejnovější album Slávka Janouška Tohle je vzkaz vyšlo na sklonku minulého roku. Docela
nedávno jste si na našich stránkách přečetli, jak zajímavě album vznikalo. Ideově vychází z
básně čínského básníka Li Po, kterou Slávek Janoušek četl před padesáti lety v čítance, ale
kterou bohužel stále ještě nikde nenašel. V bookletu báseň parafrázuje:
Sedím na břehu řeky/ Rákosí se kývá/ Voda plyne/ Jmenuji se Li Po/ Píše se rok 733
. Takovou klidnou zprávu, vlastně selfíčko z 8. století, vysílá Li Po do vzdálených časů...
Album obsahuje bsahuje 13 písní, některé z nich vznikaly v loňském roce, natáčely se ve studiu
Avian v Kroužku u Rousínova a v domácích studiích Jakuba Šimáně a Víta Rokyty. Spolu se
Slávkem Janouškem nahrával jeho spoluhráč Luboš Vondrák (kytara, zpěv) a dále Láďa Zítka
(foukací harmonika, zpěv) a kapela ve složení... Připomeťe si v článku
Tohle je vzkaz, který vysílá Slávek Janoušek
.
V našem
Hodnocení desek
za rok 2018 Janouškovo album zatím získává vysoké body, a i když se nedostalo mezi tři
nominované na cenu Anděl v kategorii Folk, patří k tomu nejlepšímu a nejzajímavějšímu, co se
v této kategorii v loňském roce objevilo. Můžete to ostatně také posoudit, pokud správně
odpovíte na naši otázku v soutěži. Budete-li vylosováni, album
Tohle je vzkaz
vám po neděli pošleme.
Odpovídejte mailem na adresu soutezzavináčfolktime.cz do nedělní půlnoci (27. ledna). Do
předmětu napište SOUTĚŽ. V pondělí 28. ledna uveřejníme v diskusi pod soutěží správné
znění odpovědi a vaše jméno, tedy pokud vás vylosujeme. Přejeme hodně štěstí!{desky 1585}
"Sedím na gauči v našem obýváku / Mám se učit matiku / Místo toho listuju čítankou /
Jmenuji se Slávek Janoušek / Píše se rok 1968."
Kolik let bylo Slávkovi Janouškovi v roce 1968?
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