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V nedávném udílení výročních cen akademie populární hudby "Anděl 2003" se dostalo i na
naše nominované umělce. Děkujeme proto všem akademikům, že jim dali svůj hlas. To že
umělci vydávající u našeho vydavatelství získali 5 "Andělů" je pro nás povzbuzením a výzvou i
nadále vydávat a hledat originální osobnosti na naší hudební scéně. Věřím, že jen málokdo z
hudební branže se o výsledcích nedozvěděl, přesto dovolte malé připomenutí našich
oceněných, včetně jejich poděkovaní či citací k těmto oceněním (aktuální seznam koncertu je
níže):

foto: archiv

Radůza: Skladbu a videoklip si můžete stáhnout zde

1/ nejlepší zpěvačka
2/ objev roku
3/ nejlepší deska v kategorii Folk&Country

Radůza: "Andělů by nebylo, kdyby nebylo strážných andělů z vydavatelství Indies rec. Těším se
na nové písničky a na jaro a všechny zdravím!"
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Gulo čar: ukázky jsou zde

1/ nejlepší deska v kategorii World Music

Gulo čar: "Jsme rádi, že jsme se dostali až sem, protože to byla Dlouhá cesta. Ocenění nás
překvapilo ale ukázalo, že má smysl dál dělat muziku od srdce a naplno, tak jak jsme to dělali
do teď. Děkujeme našim rodinám i Bohu a věříme, že další lidi objeví rómskou kulturu."

Pozor, aktuální zpráva. Skupina připravuje videoklip spolu s režisérem Zdeňkem Suchým na
titulní skladbu z alba
Baro Drom /
Dlouhá Cesta
a měl by být k vidění již v brzké době.

Jaromír Honzák: 2 skladby si můžete stáhnout zde

1/ nejlepší deska v kategorii Jazz&Blues

Protože se mi podařilo slušně zkomolit kompletní poděkování při přebíraní ceny v zastoupeni
Jaromíra Honzáka, dovoluji si je zde uvést v původní podobě a věřím, že mi pomůžete napravit
mou nervozitu. Děkuji.

Jaromír Honzák: "Pokud se něco, co vzniká z individuální vnitřní potřeby v zákoutí Holešovic u
plastikového piana, dotkne pocitů jiných lidí, je to důvod k úžasu a radosti. Děkuji všem kdo mi
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dali svůj hlas, děkuji panu Milanu Vyskočilovi, Ivu Viktorínovi, Klementu Jochymkovi a Petru
Vavříkovi, všem hudebníkům a dalším, kteří se jinak na albu podíleli za jejich výkony a empatii
a mnoha dalším lidem za přízeň a inspiraci!"

Seznam míst, kde bude k vidění a slyšení Radůza:
5.4. Praha, Balbínova poetická hospůdka, 20.00 hod.
6.4. Praha, Balbínova poetická hospůdka, 20.00 hod.
14.4. Jaroměř, Městské muzeum - WENKLUB, 19.00 hod.
15.4. Janské Lázně, kino Vlast, 19.30 hod.
16.4. Liberec, Lidové sady, 19.30 hod.
18.4. Praha, Divadlo v Celetné, O Baronovi z Hopsapichu, 15.00 hod.
22.4. Bratislava, Klub za Zrkadlom, 20.00 hod.
23.4. Malacky, KCM Priestor, 21.00 hod.

Seznam míst, kde bude k vidění a slyšení Gulo čar:
30.4. pátek Pálení Čarodejnic
1.5. sobota Praha
6.5 čtvrtek Brno
22.5. sobota Brno, festival Mezi Ploty + Český Krumlov
30.5. neděle 17h - oáza Praha, festival Mezi Ploty
3.6. čtvrtek Praha
4.6. pátek Řevnice - Blues v Lese
12.6. sobota Mnichovo Hradiště
18.6. pátek Roxy Planet
26.6. sobota Rosice u Brna
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