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AŇA GEISLEROVÁ P.S.
Deníky o životě a meruňkové marmeládě
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Deníkové zápisky populární herečky
Ani Geislerové zachycují všední život
i záblesky střeženého soukromí.
V pěti podivuhodných letech, jejichž
datace není úplně jistá, se mísí
humor s melancholií, zamilování
s rozchody a naprostá upřímnost
s potřebou nic nevyzradit. Autorka se
svým vtipným, osobitým stylem často
dotýká základních věcí, jako je rodina,
láska nebo dětství, a zve posluchače,
aby se na cestu vydal s ní.
Audiokniha vychází souběžně
s knihou, vydanou nakladatelstvím
Euromedia Group, vše v překrásné
grafické úpravě Lely Geislerové,
sestry Ani. Audioknihu obohacuje
osobitý a přirozený autorčin přednes,
spolu s romanticky melancholickou
hudbou Romana Holého.
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MILOŠ VACÍK
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POD HVĚZDAMI ANEB
POVÍDKY Z POUŠTĚ A MOŘE
čtou: Josef Somr, Viktor Preiss
Nápadité propojení hudby a mluveného slova v jeden
unikátní originální celek
Pod hvězdami je audiokniha Miloše Vacíka, hudebníka, perkusisty
a výtvarníka. Autora známého svými hudebními výlety a nahrávkami
inspirovanými Brazílií, Kubou či Afrikou. Miloš však na svých četných
cestách po světě čerpal nejen hudební inspiraci, ale také výtvarné cítění
a celkovou atmosféru jednotlivých zemí. Tento projekt snoubí autorovy
lásky do jednoho propojeného celku. Texty jakoby z tisíce a jedné noci,
ilustrace vzdáleně inspirované dávnými kolorovanými dřevořezbami.
Kniha Pod hvězdami má podtitul Povídky z pouště a moře. V těchto
extrémních krajinách se odehrávají záblesky bajek ze života zvířat,
plné lidského snažení, věčného hledání, to vše z výšek pozorované
nebeskými světly, chladně a nepovšimnutě.
Ve Vacíkovi se nezapře hudebník, a tak vydává Supraphon stejnojmenné
dvojalbum. Na jednom je hudba nahraná a složená přímo k textům
a na druhém vychází audiokniha.
Hudba složená proto, aby prohloubila dojem a unesla posluchače
i čtenáře do krajin fantazie, hloubek vesmíru, šumu pouštního větru
a vln. Spoluautor hudby je legendární český hudebník a performer
Alan Vitouš. Spolu s Milošem a Alanem na hudbě spolupracovali – řecká
zpěvačka Athina Langoska, člen
Slunečního orchestru Aleš Kudela.
Na nahrávce byly použity zvukové
koláže a improvizace od Clarinet
Factory. Na audio knize, která
vznikla v režii Jana Jiráně, zní dva
magické hlasy úžasných herců –
Josefa Somra a Viktora Preisse.

NOVINKA

KYLIE MINOGUE
KYLIE CHRISTMAS

PAVEL BOBEK
ELPÍČKA
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Komplet sedmi řadových alb ze dvou zásadních dekád
legendy české populární a country hudby!
Kolekce alb Pavla Bobka z archivů Pantonu a Supraphonu! Nejslavnější
část jeho sólové tvorby, tedy sedm alb, vydaných od poloviny
sedmdesátých do poloviny devadesátých let, a navíc bonusové cédéčko
se singly a dalšími zajímavostmi z let 1969 až 1992 v remasterovací
zvukové péči studia Sono. Více než stovka výborných skladeb pro
nezaměnitelné frázování a jedinečný hlas zpěváka s darem ozvláštnit
každý jím zpívaný text. Bylo ovšem o čem zpívat, když od Jiřího
Grossmanna, Vladimíra Poštulky, Michaela Janíka, Zdeňka Rytíře nebo
Michaela Žantovského dostávaly
především zahraniční předlohy
náměty kvalitou často
přinejmenším srovnatelné
s originály. Kris Kristofferson, Don
McLean, Lou Reed, Kenny Rogers,
bratři Gibbové, Gordon Lightfoot,
ale také Bruce Springsteen nebo
Leonard Cohen tak získali v české
variantě přitažlivou podobu
zkušeného a elegantně
stárnoucího muže.

NOVINKA
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První vánoční album Kylie Minogue obsahuje vánoční
standardy i nové písničky
Patrně letos nejočekávanější vánoční album má na svědomí popová
diva Kylie Minogue. Ačkoli už před pěti lety vydala EP s písničkami
Santa Baby a Let It Snow, je novinka Kylie Christmas jejím prvním
vánočním albem za celou dobu kariéry. Není proto divu, že ho pojala
velmi poctivě. Pro jeho základní verzi vybrala a částečně napsala
třináct vánočních písní, mezi které zařadila i klasiku It's The Most
Wonderful Time Of The Year, Winter Wonderland, Have Yourself
A Merry Little Christmas, zmíněné dvě písně z EP, nebo tři úplné
novinky, z nichž dvě napsala ona
sama a jednu dodal Chris Martin.

VELKÁ VÁNOČNÍ
KOLEKCE
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Nejkrásnější vánoční koledy, písničky a melodie
Trojalbum obsahuje celkem 78 skladeb – pop, klasiku i koledy. První
album přináší nejznámější vánoční hity české pop music od šedesátých
let až po současnost. Ve výjimečné sestavě interpretů jsou zastoupeny
největší hvězdy domácí populární hudby – Karel Gott, Lucie Bílá, Václav
Neckář, Hana Zagorová, Waldemar Matuška, Marie Rottrová, Janek
Ledecký, Marta Kubišová, Petr Kolář a další. Druhé album je výběrem
skladeb pro slavnostní chvíle z oblasti vážné hudby v interpretaci Pavla
Šporcla, Evy Urbanové, Štefana
Margity, Dagmar Peckové, Gabriely
Beňačkové a řady dalších. Třetí
album přináší 42 českých
vánočních koled ve špičkovém
a zároveň tradičním provedení
seskupení Conventus Musicorum.
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ED SHEERAN X
WEMLEY EDITION
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Rozšířené vydání jednoho z nejúspěšnějších alb
posledních let
Už více jak rok a půl tráví Ed Sheeran na svém světovém turné
propagující úspěšnou desku X, které zasáhlo všechny kontinenty.
Nyní anglický zpěvák vydává reedici tohoto alba, a jak prozrazuje její
upravený název X – Wembley
Edition, má s jeho koncerty mnoho
společného. K původním dvanácti
písničkám přihodil další nové
nahrávky včetně aktuálního singlu
Lay It All On Me, na němž
spolupracoval s Rudimental.

ZRNÍ ČTYŘI HONZOVÉ
A JEDEN ONDŘEJ V SEVERNÍ
ČÁSTI STŘELECKÉHO
OSTROVA
DETAIL

Zrní živě akusticky
Vůbec první vydaný záznam živého vystoupení v historii skupiny Zrní!
Na nahrávce je jasně slyšet ta lehkost a radost, takřka klukovská,
s jakou kapela vždycky hraje a užívá si každý okamžik na pódiu. Všechny
písně jsou přearanžovány do
neobvyklých verzí, někde se
prolínají i dvě písně dohromady.
Fanoušci tak jistě ocení poctivost,
s jakou kluci ke koncertu
přistupovali, autentičnost, která
z desky sálá a dobrý zvuk, jenž je
pro požitek z poslechu nezbytný.
Koncert, jak už název alba
napovídá, se konal pod širým
a deštivým nebem, v jinak horkém
a suchém létě 2015 na Střeleckém
ostrově v Praze.

NOVINKA

COLDPLAY
A HEAD FULL OF DREAMS
DETAIL

Jedno z nejočekávanějších
alb letošního roku
Na sedmém albu Coldplay, která
se natáčela v Malibu, Los Angeles
a Londýně, se podílela například
Beyoncé, Noel Gallagher, Tove Lo
nebo Merry Clayton. O produkci
se postaralo norské duo Stargate,
které se na této práci podílelo
s Rikem Simpsonem,
dlouhodobým spolupracovníkem
kapely.

100 ESSENTIAL
CHRISTMAS SONGS
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Velký komplet vánočních písní světových hvězd z různých
dekád a hudebních žánrů
Pro vytvoření dobré nálady
nejkrásnějších svátků roku může
napomoci i velká popová
kompilace vydavatelství Universal
naplněná až po okraj písničkami
o vánočním čase v podání pestrého
výběru hudebních hvězd z různých
časových období, jako jsou
například: ABBA, Jamie Cullum,
Mike Oldfield, Michael Jackson,
Donna Summer, Bing Crousby
nebo Ella Fitzgerald.

NOVINKA

ADELE 25

DOPORUČUJEME
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Zatímco na přípravu druhého alba Adele potřebovala prakticky přesně
dva roky, na to třetí museli její fanoušci čekat bezmála pět let. Anglická
zpěvačka se i nadále drží označování svých desek podle věku, ve kterém
začaly vznikat a jaké období tedy reflektují. Ačkoli tedy Adele bylo letos
sedmadvacet, novinka dostala název 25 a prozrazuje tak, že příprava
alba jí zabrala opět dva roky. V tomto období spojila spolupracovníky
z předchůdců, takže s ní na
jedenácti písničkách pracovali už
osvědčení Mark Ronson, Paul
Epworth, nebo Ryan Tedder. K nim
navíc přidala ještě další neméně
slavné producenty a autory jako
Max Martin, Greg Kurstin,
Shellback, Danger Mouse, Linda
Perry, nebo třeba trio The
Smeezingtons, v jehož čele není
nikdo menší než Bruno Mars.

NOVINKA

ENYA
DARK SKY ISLAND
Nové album královny baladických
písní po sedmi letech
Enya letos oslavila pětatřicet let na
hudební scéně a není lepší oslava
takovéhoto výročí než nové album.
Za přičinění svých obvyklých
spolupracovníků Romy Ryan
a Nickyho Ryana vzniklo celkem
čtrnáct písní. Prvním singlem se
stala píseň Echoes In Rain.

DETAIL
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VÁNOČNÍ ALBA ZLATÉ SLAVICE

LUCIE BÍLÁ

HIT
DETAIL

Melodie pro nejkrásnější svátky roku!
Lucie Bílá vydala dvě vánoční alba s melodiemi dokonale souznějícími
s těmi asi nejkrásnějšími dny v roce. Bílé Vánoce Lucie Bílé je studiové
a to druhé Bílé Vánoce v Opeře vzniklo během jejího vánočního
galakoncertu ve Státní opeře Praha. Společně s klavíristou, kapelníkem
a hudebním producentem Petrem Maláskem pro tu příležitost vybrali
sestavu songů, patřících mezi celosvětově nejúspěšnější, přidali podobně
proslulé české a objevili i několik překvapení. Vynikající instrumentalisty
doplnil Pražský symfonický orchestr s dirigentkou Miriam Němcovou,
přidal se i Český chlapecký sbor Boni Pueri, řízený Pavlem Horákem.
Vznikla tak klasika, ke které se můžete vracet každý rok.

DETAIL

Nezapomenutelná dvojice filmového muzikálu Pomáda
o Vánocích opět spolu!
Je to už třicet let, co spolu naposledy spolupracovali. Slavný filmový
muzikál Pomáda má ještě o pět let více, stejně jako megahity Summer
Night a You're The One That I Want, kterých se po celém světě prodaly
miliony na singlech i soundtracku
k filmu. Přesto přese všechno se
dva hlavní hrdinové tohoto
muzikálu Olivia Newton-John
a John Travolta loni sešli. Důvodem
jejich opětovné spolupráce bylo
vánoční album, na kterém
spolupracovala plejáda hvězd za
účelem vzdát hold synovi Johna
Travolty Jettovi, který zemřel v roce
2009. Pro projekt s názvem This
Christmas se jim podařilo zlákat
taková esa, jako jsou Barbra
Streisand nebo Tony Bennett.

DOPORUČUJEME

VÁNOČNÍ ALBA ZLATÉHO SLAVÍKA

KAREL GOTT

JOHN TRAVOLTA &
OLIVIA NEWTON JOHN
THIS CHRISTMAS

DETAIL

Vánoční klasika: Vánoce ve zlaté Praze a album
Bílé vánoce
Vánoce jsou výjimečný svátek, a Karel Gott je dokáže opravdu oslavit.
Tyto jeho tituly jsou vlastně evergreenem už od doby jejich vzniku.
Sestava nejkrásnějších písní k velebnému svatvečeru má opravdu
obdivuhodný časový i stylový záběr. Od Adama Michny z Otradovic po
Irvinga Berlina, od Sicílie přes Holandsko a Německo až k ladovské
české vesnici, to vše uslyšíte díky bohaté vánoční nabídce
Supraphonline.

VÁCLAV NECKÁŘ
MEZI SVÝMI
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Jedinečné vánoční album, které posluchače zasáhne svojí
upřímností a osobitou náladou
Dva roky po veleúspěšném comebackovém albu Dobrý časy potěší
Václav Neckář své příznivce novým a svým vůbec prvním vánočním
albem. Nejde však o klasické koledy ani tisíckrát natočené vánoční
standardy. Novinka s prozaickým názvem Mezi svými, která vznikla
ve studiích SONO a Gui-Tón, obsahuje ryze původní materiál! Mnohé
o jejím charakteru naznačuje už
samotný fakt, že se na ní autorsky
podílela velmi pestrá paleta
osobností domácí hudební špičky:
Jan Neckář, Jiří Hradil (Tata Bojs,
Lesní zvěř), Márdi (Vypsaná fiXa),
Filip Rácz (Fíha), David Dvořák
(Kašpárek v rohlíku), Marek
Doubrava(Hm...), Petr Kotouš či
Luděk Špilauer a nechybí
samozřejmě ani autorské duo
Jaromír Švejdík a Dušan Neuwerth.

POPRVÉ

MICHALD DAVID HRAJE NA KLAVÍR
SVĚTOVÉ I SVOJE EVERGREENY
Hudba k rozjímání a relaxaci i svátečním chvílím
Poprvé vychází speciální album, kde Michal David hraje na klavír populární melodie nestárnoucích písní, jako
například: Yesterday, Something, Hey, Jude, Každý mi tě, lásko, závidí, Máma, Jak snadno uvěří se lhářům a mnoho
dalších. Nahrávka potěší nejen příznivce Michala Davida, ale i ty, co mají rádi příjemné melodie zahrané na klavír.
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NÁVRATY

NOVINKA

NOVÍ ZELENÁČI
MIRKA HOFFMANNA
VÁNOCE STARÝCH KOVBOJŮ

ANDĚLOVÉ JSOU
ZPÍVALI MICHAL HROMEK
CONSORT & HOSTÉ

Ohlédnutí za letošním výročím padesáti let české country
hudby

Adventní a vánoční skladby z Čech, Moravy, Anglie
a Francie v pojetí, které se pohybuje na pomezí komorní
hudby a folku

DETAIL

Trochu pozapomenuté album
z oblasti country a trampské hudby
vrací tyto Vánoce do hry
Supraphonline. U příležitosti oslav
padesáti let české country hudby si
můžete připomenout již na
fyzických zvukových nosičích
nedostupné album Nových
Zelenáčů Mirka Hoffmanna.

PERLA Z ARCHIVU

KOLEDY STARÉ
EVROPY

DETAIL

Mimořádná nahrávka ze zlatého fondu Supraphonu
Dirigent Miroslav Venhoda sestavil v roce 1969 pozoruhodné album
starých evropských koled, kde vedle sebe poskládal takové skvosty, jako
například tříkrálovou píseň Stella nuova ze XIII. století, která se zpívala
v Umbrii už krátce po smrti sv. Františka z Assisi – zakladatele tradice
lidových jesliček a betlémů. Další písně nalezl v rukopisech
z Bambergu, Vídně, Berlína, ale také v našich rukopisech z Vyššího
Brodu, z Hradce Králové, z Vyšehradu a také v odborné literatuře
anglické a španělské. Album nahráli: Jaroslav Vodrážka, Pražští
madrigalisté (Noví pěvci madrigalů a komorní hudby) pod vedením
Miroslava Venhody. Supraphonline
nyní tento archivní skvost nabízí
v digitální podobě.

DETAIL

Skupina Michal Hromek Consort vydává s přispěním celé řady hostů
album Andělové jsou zpívali. Nahrávka se zaměřuje na interpretaci
adventních a vánočních skladeb z Čech, Moravy, ale také z Anglie
a Francie. Pojetí úprav, je pro jejich autora (tedy kapelníka skupiny)
typické: pohybuje se na pomezí komorní hudby a folku, a zároveň je také
ovlivněno současnou provozovací praxí hudby renesanční a barokní.
Určitou novinkou oproti
předchozím nahrávkám souboru je
převaha zpívaných skladeb. Album
bylo nahráno v dubnu až červnu
2014 ve studiu DEMA. Na albu se
kromě stabilních členů skupiny
(Michal Hromek – kytary / Jakub
Klár – flétny / Daniel Mikolášek –
perkuse, zpěv) podílí i čtyři hosté
(zpěvačky Petra Kohoutová a Hana
Horká, Magdaléna Klárová na
hoboj a violista a houslista Matěj
Kroupa).

HVĚZDNÉ VÁNOCE

UŽ Z HOR ZNÍ ZVON

DETAIL

Časem prověřené songy pro nejkrásnější chvíle roku!
Ideální výběr těch nejoblíbenějších písní pro vánoční pohodu! Slavné
melodie s puncem neopominutelného (Tichá noc s Yvettou Simonovou)),
zámořsky lidově velebného (titulní Už z hor zní zvon s Karlem Gottem) či
stylově překvapivého (Sníh a mráz
s Jiřím Schelingerem) jsou jen
kouskem tohoto kompletu. Dalšími
písničkami a instrumentálkami
jistě přispějí k harmoničtějšímu
průběhu předvánočních zmatků
i svátečního klidu Helena
Vondráčková, Miluška Voborníková,
Waldemar Matuška, Felix Slováček
nebo Jaromír Mayer. Najdete tu ale
i další známé zpěváky, kteří již
bezpochyby patří mezi stálice naší
populární hudby.

TIP

JAN JAKUB RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Jedinečná česká vánoční klasika v nádherné nahrávce oceněné Platinovou deskou Supraphonu
Kdy přesně se stala pastorální mše Jakuba Jana Ryby (1765-1815) symbolem českých Vánoc, lze určit jen přibližně.
Víme však přesně, proč tomu tak je: Ryba svým vánočním skladbám dovedl vdechnout cosi víc než jen řemeslnou
zručnost a formální dokonalost: jímavou pastorální náladu s jistou dávkou vkusné naivity, která krásně harmonovala
s českými lidovými betlémy. A tak Rybova mše, nazývaná podle prvních slov "Hej, mistře", zní dodnes z desítek
a stovek kostelních kůrů a kouzlí před posluchači idylu starosvětských Vánoc s osvětleným venkovským kostelíkem,
sněhovými závějemi a mrazivě hvězdnatou oblohou. Nahrávek, které zachycují idylickou atmosféru středoevropských
Vánoc, je mnoho. Jen málo z nich se ovšem může pochlubit tak ideálním a vkusným propojením interpretační
profesionality a pastorální poetiky jako tato nahrávka s dirigentem Smetáčkem, jejíž zvukově
rekonstruovanou verzi v nové grafice vám předkládáme. Chvíle s touto nahrávkou se určitě stanou
DETAIL
nepostradatelnou součástí vašich rodinných vánočních rituálů.
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LEGENDÁRNÍ VÁNOČNÍ PÍSNĚ

ČAS SVÁTKŮ
VÁNOČNÍCH

PERLA Z ARCHIVU
DETAIL

Vánoční hity v podání legend české pop music
Speciální digitální album legendárních vánočních songů v podání stálic
populární hudby. Zaposlouchejte se do nestárnoucích melodií, jako jsou
písně Bílé vánoce, Na Vánoce, Purpura, Vždyť jsou Vánoce, O Vánocích,
Vánoční tajemství. Potěší vás
důvěrně známé hlasy Karla Gotta,
Waldemara Matušky, Hany
Zagorové, Václava Neckáře
a mnoha dalších našich hvězd.

MARTA KUBIŠOVÁ
& BRATŘI EBENOVÉ
ADVENTNÍ PÍSNĚ A KOLEDY
DETAIL

Mimořádné nahrávka naplněná tajuplnou atmosférou
svátečních dní
V roce 1990 vydal Supraphon album adventních písní a koled
nazpívaných Martou Kubišovou a bratry Ebeny. Dnes je album
považováno za klenot mezi tuzemskými vánočními nahrávkami zpěváků
populární hudby. Supraphon ji
zpřístupnil ve svém digitálním
obchodě, aby potěšil příznivce
Marty Kubišové, ale i ty, co si rádi
připomenou upřímnost
a neokázalost s jakou Bratři
Ebenové album těsně po Sametové
revoluci nahrávaly.

TIP

MUSICA BOHEMICA
LIDOVÉ ZPĚVY VÁNOČNÍ

DETAIL

Album známého hudebního tělesa Musica Bohemica vás
zaručeně přenese do sváteční atmosféry Vánoc. Nechte se
unést krásnými skladbami komorního souboru.
Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho základní
složení je třináctičlenné, proto může interpretovat hudbu širokého
záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až
k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování
anonymní a lidové hudby. Uměleckým vedoucím, dirigentem
a zakladatelem souboru je Jaroslav
Krček. Je všestranným
hudebníkem, kromě dirigování
komponuje, hraje na mnoho
hudebních nástrojů, zpívá
a dokonce vyrábí pro potřeby
souboru nové nástroje.

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ

VÁNOCE
S FRANTIŠKEM NEPILEM

DETAIL

Výběr připravil a dramaturgicky sestavil sám autor, a poté se
samozřejmě osobně dostavil do studia a ujal se četby s neopakovatelným mistrovstvím prostého vypravěče, jehož slova hladí, dokáží
vyloudit na tvářích posluchačů úsměv, ba dokonce vyprovokují
i k hlasitému smíchu. František Nepil vystihuje podstatu Vánoc s jejich
typickými znaky s neobyčejnou
pravdivostí. Vánoční atmosféru této
nahrávky umocňují melodie
známých koled a zvuk varhan.

VÁNOČNÍ RADOST DĚTEM

DIVADLO SPEJBLA & HURVÍNKA
Mánička s Hurvínkem čekají na Ježíška, aby se mohli slavit
nejlegračnější Vánoce u Spejblů.
Děti Hurvínka rády poslouchají a nezlobí!
Štědrý večer má u Spejblů pochopitelně poněkud zvláštní a osobitý průběh.
Tím spíš, že se Spejbl a Hurvínek rozhodnou připravit si Vánoce včetně
štědrovečerní večeře a všeho, co k tomu patří, sami. Jejich počínání ale
připomíná spíše grotesku plnou humorných gagů a nebýt paní Kateřiny
a Máničky, kdo ví, jestli by se Hurvínek Ježíška vůbec dočkal.
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RENÉE FLEMING
CHRISTMAS IN NEW YORK

BAROKNÍ VÁNOCE
S COLLEGIEM MARIANUM

Operní hvězda na svém speciálním vánočním albu s řadou
hudebních hostů

Radostné poselství hudby adventu a Vánoc barokní Prahy
tlumočené vynikajícím souborem Collegium Marianum!

Americká sopranistka a jedna z největších hvězd operní scény Renée
Fleming si pro jednou odskočila od klasického repertoáru a rozhodla
se, že i ona přinese několik vánočních melodií do svátečního času.
Nahrávku nazvala Christmas In New York a zvolila pro ni celkem
třináct převážně tradičních amerických melodií. Jsou mezi nimi
například Silver Bells, Sleigh Ride, Winter Wonderland nebo
Snowbound. To ale není vše. Do studia si k sobě pozvala současnou
americkou jazzovou špičku a vánoční písně tak s ní nahrávali Kurt
Elling, Brad Mehldau, Gregory Porter, Wynton Marsalis, Chris Botti
nebo americká muzikálová zpěvačka Kelli O'Hara. Není tedy divu, že
na výsledkem jsou vánoční písně
na pomezí jazzu a klasické hudby.

V bohatém hudebním životě Prahy první poloviny 18. století představovala
doba adventní a vánoční svébytnou kapitolu. Specifický repertoár
spoluutvářela nejen samotná témata tohoto liturgického období (včetně
výrazného prvku mariánské úcty), ale například i vlastní liturgické
a hudební formy. V písních i figurální hudbě se tu najednou ozývala vedle
latiny i čeština a do hudby pronikaly prvky lidové zbožnosti a kultury.
Atmosféra očekávání příchodu Spasitele a duch pokoje a radosti jsou
společné všem skladbám v nových nahrávkách vynikajícího autentického
souboru Collegium Marianum. A právě radost je tím, co z nahrávky přes
muzikologickou a dramaturgicky promyšlenou koncepci vyzařuje.
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VÁNOCE
S EVOU URBANOVOU
Nenechte si ujít dvojnásobný hudební
dárek Evy Urbanové navozující
překrásnou atmosféru Vánoc
Světová operní star, sopranistka Eva
Urbanová, host nejprestižnějších
a nejslavnějších operních domů a koncertních
pódií (Metropolitní opera a Carnegie Hall
v New Yorku, milánská La Scala, Německá
opera v Berlíně, Pařížská opera, Las Palmas
de Gran Canaria, Teatro nacional v Lisabonu,
Musikverein Vídeň, koncertní sály
v Londýně, Manchestru, Leedsu,
Honkongu ad.) na své věrné
domácí publikum myslí
i v předvánočním čase
a tak v průběhu
několika let připravila
hned dvě speciální
vánoční alba.
Nahrávky vánočních
pastorel starých
českých mistrů a výběr
z nejznámějších i méně
známých českých koled
a slavnostně laděných skladeb.
Zářivý soprán Evy Urbanové každou
z těchto drobných hudebních perel
promění v třpytivý vánoční drahokam.
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