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Rádi bychom vás informovali o debutových albech Hromosvodu a Koňaboje a o živém CD
Symfonic Jablkoň, které právě vyšly u našeho vydavatelství.

Hromosvod - 17 lízátek (vychází 22. března)

Po bezmála desetileté existenci se pražská folk-rocková skupina Hromosvod dočkala svého
prvního regulérního alba "17 lízátek", které koncem března vydává Indies Records. Citlivé texty
jsou rovnocennou složkou aranžérsky nápaditě zpracovaných písní, z nichž některé mohou
připomenout legendární kapelu
Č.P.8.

Křest alba se uskuteční ve středu 21. dubna ve 20:00 v Rock CAFÉ v Praze.

Koňaboj  Ja sa koňa bojím (vyšlo 15. března)

Skupině Koňaboj ( http://www.konaboj.com/ ), loňskému vítězi Zahrady, vychází v březnu
debutové album s názvem "Já sa koňa bojím". Na natáčení se kromě skupiny podílela i
cimbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic. Album obsahuje celkem 15 písní. Koňaboj pro
vás vybral moravské a slovenské písničky, které můžete nebo jste mohli slýchat i od vašich
dědů či babiček a přešil vám je tak, abyste si k nim mohli vzít třeba i rifle. Ponejvíc písniček je
ve výběru z kapele nejoblíbenějšího Horňácka , dále východního Slovenska, Strání a po jedné
pak z Valašska, Uhersko-brodska, Podluží, Kopanic a Rusínska a najdete mezi nimi např. Stojí
Kača - Žal, Padalo jabĺčko nebo Dvanasta hodyna. Debutové album folklór-rockové skupiny
Koňaboj vás po krátkém poslechu utvrdí v myšlence, že lidová písnička rozhodně nepatří do
šuplíku se starými deskami, ani do tlustých svazků zatuchlých místností, nýbrž do nejrůznějších
datových formátů a přehrávačů, co nám jich tento požehnaný věk lidstva přináší.

Křty CD "Ja sa koňa bojím":
24. března Brno - Klub Stará Pekárna, (host Martina Strnadová)
30. března Vyškov - Besední dům (host cimbálová muzika Zádruha)
3. dubna Praha - Klub Mlejn (host cimbálová muzika Zádruha)
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Další koncerty skupiny Koňaboj:
10.dubna Bruntál
19.dubna Praha 8 - Bohnice
24.dubna Vyškov

Symphonic Jablkoň - XXV (vyjde 3.května)
"Pod rozložitým ovocnanem řádí dva rozvášnění jazzmani a jeden houslový virtuos. Pištící,
troubící, funící, bušící, fidlající a pičikající dav instrumentalistů je zběsile povzbuzuje. Osamělý
muž s taktovkou prudce mávne rukou a... je konec. Záznam tohoto koncertu vyjde na CD v
půlce dubna pod názvem Symphonic Jablkoň - Dvacet pět." (Michal Němec)

Hraje: Jablkoň, Moravští symfonici a sólisté Jaroslav Svěcený (housle), Michal Gera (trubka),
Filip Spálený (tuba). Řídí: Aleš Podařil. Koncert se uskutečnil 29.11.2003 v divadle Archav
rámci festivalu Alternativa Praha k dvacetipětinám skupiny Jablkoň.

? a právě takováto Jablkoň vyjde začátkem května u Indies Records.
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