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Namaluj, první album letošního roku, které jsme do FOLKtime dostali, nám přímo na křtu v
pražském Divadle Na prádle darovala skupina
Hluboké nedorozumění. Hostem
křestního koncertu a kmotrem nového cédéčka byl
Slávek Janoušek
. Tehdy jsme ovšem ještě netušili, že jeho album
Tohle je vzkaz
, ze kterého zahrál několik písniček, se stane nejúspěšnějším albem našeho
Hodnocení desek
za rok 2018. Album
Namaluj
jsme zařadili do Hodnocení desek také a bude zajímavé, jak si v konkurenci desek roku 2019
povede.
Představme si koktejlem z barviček pokřtěnou desku
Namaluj
. Obsahuje 15 autorských písniček, o hudbu a texty se podělili Pavel Škop a Petr Vratný, jedna
melodie (
Gang rytmu
) je převzatá od Sarah Blackwood. Natáčelo se ve studiu Obývák v Jílovém u Prahy v kapelním
obsazení: Petr Vratný (kytara, zpěv), Ladisav Černý (kytara, zpěv), Pavel Škop (baskytara,
zpěv), Mária Krsková (rytmika, zpěv) a Eliška Krausová (rytmika, zpěv). V několikách
písničkách hostuje na bicí Tomáš Vydra a na housle Slávek Vojtek. Zvukové efekty (budík,
přeháňky a bouřky) způsobil Jan Šafařík. Mix a mastering vyhotovil Zdeněk Šikýř ve Studiu
Hostivař. Booklet výtvarně zpracovala Zuzana Vratná, graficky upravil Petr Vratný, fotil Marek
Šustáček. Uvnitř najdete text titulní písně a stručné poznámky k jednotlivým písním, všechny
texty jsou k nahlédnutí i ke stažení v e-zpěvníku na
http://www.hlubokenedorozumeni.cz/namaluj/
.
Skupina Hluboké nedorozumění své v pořadí druhé studiové album vydala při příležitosti svých
osmnáctin za finančního přispění sedmi desítek příznivců projektu na stránkách
Startovač.cz
. Odměnila je nejen novým albem, ale jak je dobrým zvykem i řadou obvyklých i neobvyklých
odměn. A my vás odměníme také. Nám ovšem bude stačit, když správně odpovíte na naši
otázku mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
, do předmětu napíšete
Soutěž
. Odpovědi posílejte do nedělní půlnoci (
28. dubna
). V pondělí 29. dubna uveřejníme zde v diskusi správné znění odpovědi a jméno vylosovaného
výherce, kterému album
Namaluj
pošleme. Přejeme hodně štěstí!{desky 1592}
Kde bylo CD pokřtěno a kdo byl kmotrem, jsme už připomněli. Ale KDY křest proběhl?
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