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UVNITŘ
VALENTÝNSKÝ
SPECIÁL

KAREL GOTT DOTEKY LÁSKY
SPECIÁLNÍ EDICE

Supraphon přichází se speciálním dárkem pro letošní
svátek všech zamilovaných, který se slaví na Valentýna
14. února. Jde o dvojalbum „zamilovaných písní“, které
Karel Gott vydal na albech Dotek lásky a Láska je nádhera
aneb Dotek lásky 2. Komplet přináší české verze světových
hitů v osobitém podání čtyřicetinásobného Zlatého slavíka!
Každá z těchto písní má pro Karla Gotta vlastní význam
a výklad, od silných melodií až po původního interpreta.
V osvědčené hudební produkci Petra a Pavla ORM vznikly
nahrávky stylově různorodé, ale osobní přízní a pěveckým
projevem Karla Gotta spojené v příjemný celek.

DETAIL
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SOUNDTRACK

LÍDA BAAROVÁ

TIP
DETAIL

Hudební složku filmové hudby dostal na starost ostřílený Ondřej Soukup
a v jedné z písní si zazpívá i představitelka titulní role Táňa Pauhofová.
Hlavním lákadlem k poslechu však má být skladba Když tančí ďábel
s andělem, kterou otextovala
Gabriela Osvaldová a zpívá ji Lucie
Bílá. Po mnoha letech se tak tým
ve složení Soukup, Osvaldová,
Renč a Bílá znovu sešel při
spolupráci a výsledek stojí za to.

NOVINKA

MEGADETH
DYSTOPIA

DETAIL

DETAIL

Jean-Michel Jarre se po dlouhých osmi letech vrací s novým studiovým
albem respektive s koncepčním projektem a za tu dobu se v něm
nashromáždil řádný autorský přetlak. Materiál pro původně zamýšlené
album E-project, ale postupem času nabobtnal tak, že jej musel rozdělit
do dvou částí. První část, Electronica 1: The Time Machine, vyšla koncem
loňského roku, zatímco druhá část se připravuje nyní na jaro. Důvodem
takovéhoto množství nových skladeb, může být i to, že si k nahrávání
přizval šestnáct významných
spolupracovníků nejrůznějších hudebních
stylů, kteří se úzce podíleli na vzniku své
skladby. Díky tomu na desce zní 3D
z Massive Attack, Moby, Air, Lang Lang,
Vince Clarke, Laurie Anderson, Little
Boots, německý DJ Boys Noize, M83,
anglické elektronické duo Fuck Buttons,
americký režisér John Carpenter, Pete
Townshend z The Who, francouzský
techno DJ Gesaffelstein, němečtí
Tangerine Dream a Armin van Buuren.

NOVINKA

Nahrávky amerických Megadeth
patří v posledních letech mezi
nejvíce očekávaná díla. Muzikanti
ve spolupráci s producentem Toby
Wrightem potěší fanoušky
jedenáctkou nových skladeb
včetně předělávky skladby Foreign
Policy původně od formace Fear.
Frontman Dave Mustaine na desce
slibuje odlišný hudební styl,
zdaleka odlišný od úderných
rádiových riffů.

OLGA LOUNOVÁ
CHUŤ SVOBODY

NOVINKA

BEATLINE

JEAN-MICHEL JARRE
ELECTRONICA 1:
THE TIME MACHINE

DETAIL

Mohutná dávka československého bigbítu
šedesátých let! Domácí scéna je tu zachycena
v době dočasné svobody, hudebnické a stylové
dospělosti, těsně před posrpnovým návratem
politického zasahování do vývoje rockového žánru.
Celkem 53 skladeb reprezentuje nejrůznější podoby tehdejší beatové
gramofonové produkce, od cover verzí zahraničních předloh přes zcela
originální vlastní hity až po vznik superskupin v evropsky srovnatelné
kvalitě. První album mapuje dění kolem premiérového celostátního čs.
beatového festivalu (prosinec 1967), druhé zaznamenává situaci toho
následujícího, konaného o rok později. Sada studiových nahrávek
představuje laureáty a vítěze tehdy soutěžních přehlídek (Soulmen, Blue
Effect, Olympic, Prúdy, Framus
Five, Bluesmen, Synkopy 61 nebo
Rebels), koncertní záznamy z roku
1968 nabízejí také Samuels Band,
Blues Five, Flamingo, Flamengo
nebo George and Beatovens. Pro
doplnění pohledu a poslechu
nechybí připomínky dalších
zásadních brněnských (Atlantis,
Vulkán) nebo pražských (Matadors,
Juventus, Cardinals či Komety)
rockových aktivit.

DETAIL

Olga Lounová je písničkářka, která má na svém kontě několik
tuzemských hitů (Láska v housce, K výškám, Stará žena, Brány svaté,
Jsem optimista). Má za sebou také
několik úspěšných turné a koncertů
na tuzemských festivalech
i samostatné koncerty s kapelou.
Vystoupila s kapelou i jako
předskokanka americké zpěvačky
Pink. Mezi zajímavé spolupráce
patří ty s Xindlem X, Michalem
Hrůzou či Karlem Gottem. Po dvou
úspěšných albech přichází s třetí
novinkovou autorskou deskou
s názvem Chuť svobody, která je
součástí většího projektu.

TIP

RUMPÁL
CO JSME SI SCHOVALI

DETAIL

Po loňském velkém návratu na scénu je tu další připomínka zlínské
kapely Rumpál! Původně jako součást výpravného boxu 4CD, 5LP, DVD
a knihy, nyní samostatně: nově remasterovaná podoba alba z roku 2002.
Pánové Husár, Vaculík, Janík
a Chmela, doplněni trvalým
hostem Jochymkem, tenkrát ve
studiu „V“ natočili dvanáct
zajímavých rockových skladeb,
opatřených texty Libora Pločka, ale
také Lou Fanánka Hagena a Karla
Markytána. Tehdy nevydané,
vlastně zdánlivě zapomenuté
album vykazuje značnou vitalitu
i po téměř patnácti letech od
vzniku.
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ÚNOROVÉ AUDIOKNIHY S VOJTOU DYKEM

NOVINKA

ISING
CHASED BY REALITY

DETAIL

DETAIL

Česká kapela Ising se na hudební scéně pohybuje už více než pět let,
odehrála desítky koncertů, ale na debutovou desku příliš nespěchala.
"Chtěli jsme si dát opravdu záležet," říká Filip Hrdlička, zakládající člen
kapely. "Drtivá většina nahrávek současné scény vzniká rychle a pak se
vše dohání v postprodukci. To jsme nechtěli. Naše deska vznikala
postupně s tím, jak se rozvíjela kapela, a chtěli jsme, aby zněla co
nejvíce autenticky. Prostě tak, jak ji pak posluchači mohou slyšet i na
koncertech." Nahrávání tak trvalo bezmála tři roky a podíleli se na něm
další muzikanti jako Lukáš
Chromek (Airfare), Martin
Smrkovský (Prague Conspiracy)
a zejména Roman Kasnik (Sunset
Blvd), který se za svým studiovým
pultem ve studiu Reset stal
vrchním soundmasterem.

KULTOVNÍ SOUNDTRACK

NÁVŠTĚVNÍCI

DOUGLAS ADAMS
STOPAŘŮV PRŮVODCE
GALAXIÍ
DETAIL

DETAIL

Jméno úspěšného skladatele Karla Svobody není svázáno pouze
s písňovou tvorbou předních českých zpěváků, ale také s hudbou
k filmům domácí i zahraniční produkce či k televizním seriálům.
Jeho melodická hudba dodala na romantičnosti pohádkám Sůl nad
zlato, Jak se budí princezny, Tři oříšky pro Popelku aj. Seriály Včelka
Mája, Létající Čestmír, Návštěvníci
a další s hudbou Karla Svobody
jsou oblíbené nejen u nás, ale
i v dalších evropských zemích.
V roce 1985 vydal Supraphon LP
album právě s jeho hudbou
z televizních seriálů Návštěvníci
a Létající Čestmír. Nyní toto album
vychází poprvé digitálně.

Tato bravurní parodie na sci-fi je dnes již klasické dílo. Komplikovaný
a originální příběh začíná zničením Země, která musí udělat místo nové
galaktické dálnici. Hlavní hrdina příběhu, docela obyčejný pozemšťan
jménem Arthur Dent, má to štěstí,
že s pomocí svého přítele Forda
Prefecta, údajně nezaměstnaného
herce, z něhož se vyklube
mimozemšťan, stopne kosmickou
loď, a tak se mu podaří uniknout
z místa katastrofy...

JAROSLAV HAŠEK
POVÍDKY O ZVÍŘATECH
DETAIL

TIP

MÁME RÁDI
ZVÍŘATA aneb PÍSNIČKY
O PSECH A KOČKÁCH
DETAIL

Supraphonline nabízí speciální alba s příznačným názvem: Máme rádi
zvířata. Užijte si písničky o psech, kočkách, štěňatech, koťatech a také
pro psy i kočky.

Humorista Jaroslav Hašek měl zvířata rád od malička. Už v domácnosti
jeho matky se všichni museli podřídit panovačným choutkám jejich
kocoura Bobeše, z něhož se postupně vyvinul tyran, ovládající celou
rodinu. To však Jaroslav netušil, že se v dospělém věku stane znalcem
různých druhů psů - kynologem,
a že "svět zvířat" se stane jeho
profesí. Jako literát - humorista
totiž nenašel zaměstnání (redakce
se bály jeho štiplavého humoru) a proto vstoupil do časopisu Svět
zvířat, jehož redakce i zvěřinec mu
poskytly dostatek inspirace pro
povídky, které naplnil nadčasovým
humorem a satirou.
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RETRO

FORTUNA

TIP
DETAIL

Prapočátky skupiny Fortuna lze datovat již do roku 1966. Tehdy se při
studiu na hotelové škole v Mariánských lázních setkali Ivo Plicka s Jiřím
Spáčilem a při jejich společném hraní ve školní beatové skupině vnikaly už
i některé z prvních Plickových písní.Ale až teprve počátkem roku 1968
došlo k opravdovému vzniku skupiny Fortuna. Ivo Plicka, tehdy již známý
textař, který měl na svém kontě již řadu textů pro zpěváka Petra Nováka,
se opět spojil s Jiřím Spáčilem. Inspirováni cizími vzory, zvláště pak
americkou pop-rockovou skupinou The Mamas and Papas, se rozhodli
pokusit o něco podobného v domácích poměrech. Ačkoliv byla činnost
Fortuny původně zamýšlena jako studiová, přece jen se uvažovalo již
v polovině roku 1968 o zájezdech
a vystoupení, doprovodnou kapelu
měl Fortuně zajistit Pavel Vrba, ale
politické události ze srpna 1968
udělaly těmto plánům konec. Na
podzim 1968 nastala první změna
v obsazení poté, co skupinu opustily
Jarmila Gerlová a Jindřiška
Ančerlová (emigrovala do Kanady).
Na jejich místo přišly Petra
Černocká a Jitka Kočaríková-Vrbová.
V této sestavě byl dokončen snímek
Jsi pro mne růže, který vyšel až na
začátku roku 1969 na singlu.

RELAXACE & MEDITACE
PRO KAŽDÝ DEN
DETAIL

Velká kolekce pro relaxaci a meditaci obsahuje 10 samostatných
nahrávek hudby a mluveného slova určených pro uvolnění, pozitivní
myšlení, očistu, získání nové energie, lepší spánek a proti stresu.
Více než 200 minut muzikoterapie s léčivými účinky pro tělo i duši.
Ověřené relaxační programy pro každou příležitost a pro všechny typy
posluchačů od psycholožky
a léčitelky PhDr. Miroslavy
Maškové a hudebníka Roberta Jíši.
Meditace přírodních živlů, jejichž
energetické působení ovlivňuje
lidské smysly. Země, oheň, voda,
vzduch a s nimi také noc a den
jsou klíčem k duševní i tělesné
harmonii. Nahrávky používejte při
únavě, psychickém i fyzickém
vyčerpání, pro povzbuzení činnosti
hormonálního systému.

NOVINKA
HUMORNÉ VZPOMÍNKY

3x ZDENĚK TROŠKA

DETAIL

DETAIL

Filmový režisér Zdeněk Troška nás mnohokrát přesvědčil, že je vtipným
vypravěčem historek z natáčení i ze života. Již několik let vystupuje před
diváky po celé republice se
zájezdovým programem plným
veselých vyprávění, zábavy a smíchu.
Tento komplet obsahuje záznamy tří
představení, ve kterých Zdeněk
Troška vypráví a také odpovídá
na otázky moderátora Michala
Herzána.

HVĚZDNÉ DUO

DAGMAR PECKOVÁ
& IVAN KUSNJER
OPERNÍ ÁRIE

JAN WERICH
FORBÍNY ŽIVOTA I A II

Koncem padesátých let jezdíval Jan Werich na tzv. „besedy s pracujícími“
po klubech ROH, vysokoškolských posluchárnách či sanatoriích. Manažer
orchestru Karla Vlacha, který se
zároveň v Divadle ABC staral
o propagaci, Jan Borovička
pořizoval z besed zvukové záznamy.
Jan Werich rád odpovídal na dotazy
z obecenstva a činil tak naprosto
svobodně a otevřeně, bez jakékoliv
autocenzury. Jeho nebojácnost byla
udivující a opojná.

TOP TIP CLASSIC
DETAIL

Nejslavnější árie v oboru mezzosopránovém a barytonovém zpívají dvě
pěvecké hvězdy - Dagmar Pecková a Ivan Kusnjer. V jejich podání zní
slavné árie z Rossiniho Lazebníka,
Mozartovy Figarovy svatby,
Čajkovského Pikové dámy,
Smetanovy Čertovy stěny a další.
Milovníci operního umění mohou
vychutnat tuto jedinečnou nabídku
našich špičkových pěvců.

ČESKÁ FILHARMONIE
HRAJE A HOVOŘÍ

DETAIL

Na televizní popularizační cyklus Česká filharmonie hraje a hovoří,
navazoval v sedmdesátých letech Panton vydáváním alb doplňujících
a navazujících na jednotlivé epizody, ve kterých Václav Neumann
nejprve rozebíral dané dílo a pak je s Českou filharmonií provedl.
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OSOBNOST KLASIKY

VARHANÍK JAROSLAV TŮMA

DETAIL

Supraphonline v měsíci únoru přiblíží nahrávky varhaníka,
skladatel e a pedagoga Jaroslava Tůmy, který mnohokrát
s úspěchem koncertoval i ve Spojených státech amerických,
v Japonsku a Singapuru. V Praze v letech 1990 až 1993
souborně provedl celé Bachovo varhanní dílo, za což mu
byla přiznána Výroční cena Nadace českého hudebního
fondu. V popředí pozornosti Jaroslava Tůmy stojí také
aktivity týkající se historických varhan, jejich restaurování
a zvukové dokumentace. Pro Českou televizi natočil
a komentoval jedenáctidílný seriál o historických varhanách
v Čechách.
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TIPY SUPRAPHONLINE

PÍSNIČKY
O LÁSCE
JEŠTĚ ŽE TĚ,
LÁSKO, MÁM
DETAIL

KAREL GOTT
LÁSKO MÁ

DETAIL

KAREL GOTT
ZA LÁSKU
PÁLÍM SVÍCI
DETAIL

KAREL
SVOBODA
ČAU LÁSKO
DETAIL

JITKA
ZELENKOVÁ
JÁ TĚ MÁM
RÁDA
DETAIL

MARIE
ROTTROVÁ
JEN TY A JÁ /
DUETA
DETAIL

YVONNE
SANCHEZ
SONGS
ABOUT LOVE
DETAIL

ŠTEFAN
MARGITA
MELANCHOLIE
DETAIL

JIŘÍ MALÁSEK
ROMANTICKÝ
KLAVÍR /
TO NEJLEPŠÍ
DETAIL

CHUŤ LÁSKY
BREVÍŘ SVĚTOVÉ
MILOSTNÉ
POEZIE
DETAIL
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