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JUBILEUM

Zdeněk Svěrák se přiznává, že už na gymnáziu si
usmyslel, že bude spisovatelem povídek a že je bude
vydávat svázané v knížkách. Místo toho celý život psal
filmové scénáře, texty pro divadlo a slova k písničkám.
Sbírkou Povídky, která vyšla na podzim roku 2008
v nakladatelství Fragment a okamžitě se stala
nejprodávanější knihou, si své mladické předsevzetí
konečně splnil. Po velkém úspěchu prvního dílu vyšly
na podzim roku 2011 Nové povídky, dalších devět
příběhů, které ihned obsadily první příčky
nejprodávanějších knižních titulů. Několik měsíců po
vydání knih získaly Svěrákovy Povídky a Nové povídky
také svou zvukovou podobu. Většinu z nich četl
samozřejmě autor sám, jen ve třech případech svěřil roli
vypravěče svým oblíbeným kolegyním herečkám
a přítelkyním – Daniele Kolářové a Libuši Šafránkové.
V audioknižní podobě, vycházející od roku 2009 až
do roku 2015, však některé příběhy chyběly. V tomto
osminásobném albovém kompletu se konečně setkávají
všechny povídky tak, jak je Zdeněk Svěrák napsal.

Komplet vydává Supraphon
u příležitosti významného
životního jubilea Zdeňka Svěráka,
který 28. 3. oslaví neuvěřitelnou
osmdesátku.

DETAIL

http://www.supraphonline.cz/umelec/3-zdenek-sverak?page=2
http://www.supraphonline.cz/umelec/3-zdenek-sverak?page=2
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ELTON JOHN
WONDERFUL CRAZY NIGHT
Elton John se po kritikou oceňovaném albu The Diving Board vrací se
svojí třiatřicátou studiovou deskou, které dal název Wonderful Crazy
Night. Ačkoli tomu pojmenování neodpovídá, i tentokrát při jejím
nahrávání v losangeleských
studiích The Village spolupracoval
s producentem T-Bone Burnettem,
s nímž natáčel jak předchůdce, tak
i společné album s Leonem
Russellem The Union. Něco je ale
přece trošku jinak. Wonderful
Crazy Night sice opět napsal
a složil s Berniem Taupinem, ale je
to po dlouhých deseti letech
nahrávka, kde si zahráli členové
jeho doprovodné kapely včetně
bubeníka Nigela Olssona či
kytaristy Davey Johnstona.

DETAIL

NOVINKA

WILLIE NELSON
WILLIE NELSON SINGS
GERSHWIN
Ačkoli Willieho Nelsona podvědomě každý řadí především mezi
countryové umělce, on sám nás již řadu let, a v poslední době čím dál
častěji, přesvědčuje o tom, že se neuzavírá žádnému žánru. Pro letošní
rok si například nachystal album
Summertime, jehož podtitul zní
Willie Nelson Sings Gershwin.
Z něj je patrné, že zalovil
v hudební historii a to konkrétně
v katalogu písní, které napsali
George a Ira Gershwinové. 
Aby si to trochu zúžil, zaměřil se
především na písničky, které
v minulosti zpíval Frank Sinatra.

DETAIL

NOVINKA

RONAN KEATING
TIME OF MY LIFE
Ač se to možná nezdá, irský zpěvák Ronan Keating se po vydání alba
„Fires“ odmlčel na zhruba tři a půl roku. V tomto mezidobí se bavil
hlavně porotcováním v australské
verzi reality show „The X Factor“,
kde také poznal svoji druhou
manželku Storm Uechtritz. Právě jí
je věnovaná nová deska „Time Of
My Life“, pro kterou Ronan
Keating s několika dalšími autory
složil jedenáct nových písniček.
K novinkám pak přidal ještě
coververzi oscarové Falling Slowly
Glena Hansarda a Markéty Irglové,
kterou si s ním zazpívalo anglické
country duo The Shires.

NOVINKA

LAURA A JEJÍ TYGŘI
ŽÁR TRVÁ, 
TOVÁRNA NA SNY
Tři dekády existence trvale vitální kapely jsou dobrou příležitostí
bilancovat i hledět vpřed! Toto speciální 2CD propojuje debutovou
albovou klasiku z roku 1988 a sadu úplně nových písniček Laury a jejích
tygrů. Žár trvá, v roce 1992 vydaný v pouze limitované CD edici, je již
dávno nedostupný. Jde o stále skvěle fungující sestavu skladeb
s puncem rozjetého konce 80. let, velké jevištní show v rámci Rockfestu,
v našem bigbítu tehdy ne zcela tradiční dechové sekce i typických bílých
košilí a černých brýlí. První album
je dodnes přitažlivé třeba písněmi
Dokud budu, Slovník cizích slov,
Nemůžu bejt spokojenej nebo
Bezcenná slova. Letošní novinka,
logicky méně převratná dobou
vzniku a větší civilností textových
postřehů, má k dispozici znamenitě
šlapající muziku i velmi pozitivní
koncertní ohlasy na nyní již
natočené songy.

DETAIL

LEGENDA

JIŘÍ SCHELINGER 65
HRRR NA NĚ...
NÁM SE LÍBÍ…
(TUCET BONUSŮ NAVÍC)
Reedice dvou výborných alb! Zpěvák a skladatel
Jiří Schelinger s muzikantem a textařem
Františkem Ringem Čechem
vytvořili v sedmdesátých letech
řadu hitů, ale právě tato alba se
stala jejich společným uměleckým
vrcholem. Od bubblegumových
coververzí se tu dostali – ve spojení
se skvělou kapelou – k výhradně
vlastnímu hardrockovému
repertoáru, zčásti překvapivě
spojenému s naší folkrockovou
špičkou.

DETAIL

VÝROČÍ

DETAIL

http://www.supraphonline.cz/album/231496-hrrr-na-ne-nam-se-libi
http://www.supraphonline.cz/album/231496-hrrr-na-ne-nam-se-libi
http://www.supraphonline.cz/album/231497-zar-trva-tovarna-na-sny
http://www.supraphonline.cz/album/231497-zar-trva-tovarna-na-sny
http://www.supraphonline.cz/album/227639-wonderful-crazy-night
http://www.supraphonline.cz/album/227639-wonderful-crazy-night
http://www.supraphonline.cz/album/228629-time-of-my-life
http://www.supraphonline.cz/album/228629-time-of-my-life
http://www.supraphonline.cz/album/231157-summertime-willie-nelson-sings-gershwin
http://www.supraphonline.cz/album/231157-summertime-willie-nelson-sings-gershwin
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ZDENĚK MARAT
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SKLADATELÉ
ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY
Pouze pro digitální prodej jsme připravili edici Nejvýznamnější skladatelé
české populární hudby.
Dalším skladatelem, jemuž v naší galerii věnujeme tři alba je Zdeněk
Marat, který zemřel 21. 2. ve věku pětaosmdesáti let.
Zdeněk Marat skládal hudbu z oblasti populární hudby i tzv. vyššího
populáru, hudbu filmovou a muzikály. Jeho písňová tvorba je velmi
bohatá, započala již v polovině 50. let, jednou z jeho prvních písní byl
Pyšný tulipán s Josefem Zímou, další úspěšný hit Nej, nej, nej s Pavlínou
FIlipovskou a Josefem Zímou mu otevřel cestu ke spolupráci s předními
českými interprety – psal písně pro Waldemara Matušku, Helenu
Vondráčkovou, Karla Gotta, Evu Pilarovou a mnoho dalších.

DETAIL

VZPOMÍNKY

HIGHWAYMAN
WILLIE NELSON, WAYLON
JENNINGS, JOHNNY CASH
A KRIS KRISTOFFERSON
Na Supraphonline naleznete
legendární album, které v roce
1986 vydali nejlepší představitelé
americké country music ve formaci
Highwayman. Za album obdrželi
platinovou desku. Titulní píseň
z tohoto alba získala v témže roce
ocenění Grammy za nejlepší
country píseň roku.

DETAIL

LEGENDA

KAREL VLACH
Letos si připomínáme 105 let od narození a 30 let od úmrtí významného
kapelníka a dirigenta, který natočil za svůj život neuvěřitelný počet
nahrávek (jenom Supraphon má ve svém archivu přes 2 500 skladeb
s jeho orchestrem). Karel Vlach
vždy spolupracoval s množstvím
schopných kolegů – ať už jde
o aranžéry, instrumentalisty
či zpěváky. Na Supraphonline nyní
nově nabízíme původní LP album,
jež vydal Supraphon v roce 1964.
Jde o instrumentálky v podání
Tanečního orchestru Karla Vlacha.

DETAIL

DVOJITÉ VÝROČÍ

PETR SPÁLENÝ
MOTEL NONSTOP
Petr Spálený je stálice české popmusic,
ve které úspěšně působí již více než
40 let. Etabloval se již v 60. letech
na pomezí rocku, country a popu.
Je pozoruhodný svým originálním
příjemně nevtíravým způsobem zpěvu.
Supraphonline nyní zařadil do své
nabídky jeho původní LP album Motel
Nonstop z roku 1982. Nadčasová
nahrávka je tak poprvé v digitální
podobě.

DETAIL

RETRO

TY MOJE 
HOSPŮDKO MILÁ
Počtem snad největší podíl ve skladbě repertoáru populárních písniček
na šelakových gramodeskách z období meziválečného Československa
patřil furiantsky pojatým popěvkům na námět pobytu v restauračních
zařízeních, pití piva a přítomnosti krásných šenkýřek. O obsahu takových
opusů většinou vypovídají již jejich názvy, nemusíme je tedy zde zvlášť
rozebírat. Zvláštní pozornost si zasluhuje snad pouze píseň s poněkud
matoucím podtitulem „Ostří hoši“ (track 27). Je v ní totiž mimo jiné
zmíněna jedna abstinentská schůze „proti alkoholu“, která se o půlnoci
zvrhne v nevázanou pitku a většina účastníků skončí pod stolem.
A přímo kvintesencí opilství se všemi jeho atributy je závěrečný bonus,
pocházející ještě z doby c. a k.
mocnářství, nazvaný „Vožralé procesí“.
Na nápěv lidové písně „Zdálo se mi,
má panenko“ zmíněné procesí zpívá
hesla, jež mu předříkává jeho
samozvaný vůdce. Činí tak
mimochodem naprosto stejným
způsobem, jakým se o půl století
později obdobní předříkávači
pokoušeli zanimovat účastníky
prvomájových průvodů…

DETAIL

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

JAN BURIAN &
JIŘÍ DĚDEČEK
NA BLANKYTNÉM POZADÍ
(komplet obsahuje 6 alb)
Komplet šesti alb s archivními nahrávkami z 80. let představuje dávný
repertoár slavné písničkářské dvojice Burian a Dědeček, která vystupovala
v letech 1979–1984. Na třech
albech se dvojice B & D představí
sestřihem koncertů z Baráčnické
rychty v letech 1983–84, čtvrtý disk
mapuje písně, které s nimi zpívala
Magda Křížková, pátý disk je složen
z neznámých soukromých domácích
nahrávek, a závěrečné, šesté album
uzavírá období 80. let připome-
nutím jejich společného setkání
v rámci Večerů rozpadlých dvojic
v předvečer listopadové revoluce.

DETAIL

LEGENDY

http://www.supraphonline.cz/album/226659-highwayman
http://www.supraphonline.cz/album/226659-highwayman
http://www.supraphonline.cz/album/230569-motel-nonstop
http://www.supraphonline.cz/album/230569-motel-nonstop
http://www.supraphonline.cz/album/229894-nejvyznamnejsi-skladatele-ceske-popularni-hudby-zdenek-marat
http://www.supraphonline.cz/album/229894-nejvyznamnejsi-skladatele-ceske-popularni-hudby-zdenek-marat
http://www.supraphonline.cz/album/229895-nejvyznamnejsi-skladatele-ceske-popularni-hudby-zdenek-marat
http://www.supraphonline.cz/album/229896-nejvyznamnejsi-skladatele-ceske-popularni-hudby-zdenek-marat
http://www.supraphonline.cz/album/230567-historie-psana-selakem-ty-moje-hospudko-mila
http://www.supraphonline.cz/album/230567-historie-psana-selakem-ty-moje-hospudko-mila
http://www.supraphonline.cz/album/229209-na-blankytnem-pozadi
http://www.supraphonline.cz/album/229209-na-blankytnem-pozadi
http://www.supraphonline.cz/album/229803-tanecni-orchestr-karla-vlacha
http://www.supraphonline.cz/album/229803-tanecni-orchestr-karla-vlacha
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ZDENĚK BOROVEC
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TEXTAŘI ČESKÉ
POPULÁRNÍ HUDBY
Zdeněk Borovec napsal za svůj život přibližně 2500 písňových textů a také
libreta k několika muzikálům (Bídníci, Drakula, Monte Cristo…). A v české
popmusic se najde asi jen málo interpretů, kteří by si ve své sbírce hitů
alespoň jeden s textem Zdeňka Borovce nehýčkali. Na Supraphonline si
můžete u příležitosti patnácti let, kdy odešel do muzikantského nebe,
připomenout jeho tvorbu i díky pokračování speciální digitální edice
Nejvýznamnější textaři české populární hudby.

DETAIL

VZPOMÍNKY

SVĚRÁK & UHLÍŘ
OPERKY
O Budulínkovi, Červená Karkulka, 
O dvanácti měsíčkách, Šípková Růženka
Zhudebnění čtyř nejznámějších pohádek do malých divadelních útvarů,
nazvaných Operky, byl skvělý autorský čin dvojice Svěrák-Uhlíř.
Sugestivní text a melodie byly jednoznačně určeny dětským kolektivům
k inscenování, o čemž svědčí i jejich premiéry v pořadu Hodina zpěvu
v letech 2004 (O Budulínkovi), 2005 (Červená Karkulka), 2007
(O dvanácti měsíčkách), 2008 (Šípková Růženka), vysílaných vždy před
Vánoci Českou televizí. Kromě
Budulínka inspirovaly zbylé tři
Operky Jana Svěráka, který podle
nich natočil film Tři bratři. Oproti
filmovému zpracování v televizních
Operkách většinu postav
představují děti z pěveckých
souborů Sedmihlásek Praha
a Klánovického Claireton Chorale.
Oba autoři jim občas přihrávají
v rolích babičky a dědečka, vlka či
měsíčků.

DETAIL

NOVINKA

MARTIN DEJDAR
ČTE POHÁDKY
MILOŠE MACOURKA
Oblíbená audiokniha nápaditých pohádkových příběhů autora
proslulého TV seriálu Arabela je konečně poprvé na Supraphonline
v digitální podobě. Zaposlouchejte
se do vynalézavých příběhů
O Kryštůfkovi, který se schoval
v mixéru, Barborce a cucavých
bonbónech, Zuzance
a písmenkách, O makarónech,
které šly na procházku a dalších
sedmi vyprávění, jež hýří
jedinečnou a neopakovatelnou
fantazií.

DETAIL

PRO DĚTI

PETR ŠABACH
HOVNO HOŘÍ
čte: Jan Schánilec
Kniha autora Šakalích let, která
vtipnou formou odhaluje rozdíly
mezi mužským a ženským
myšlením. Zábavné čtení plné
absurdních historek, jež napsal sám
život.

AUDIOKNIHA

SIMON BRETT 
PREVÍTEM SNADNO A RYCHLE
čte: Václav Postránecký
Jste zkušení rodiče a myslíte si, že víte, co vaše milé a roztomilé batole
potřebuje? Najíst, pohladit, pochovat, novou plenku? Nikoliv. Batolata
nejsou roztomilá a bezbranná.
Batolata jsou cílevědomá stvoření,
kterým je to vaše žvatlání k smíchu,
ale neprozradí se ani náznakem,
protože je to pro ně výhodné. Tato
kniha vám otevře oči, ať chcete,
nebo ne. Teprve díky ní pochopíte,
že každé dítě je od narození
především prevít a že je potřeba
být stále ve střehu a nepodléhat
jeho lstivě roztomilým úsměvům,
nemotorným pohybům a sladkému
broukání. A nestěžujte si pak, že
jsme vás nevarovali.

DETAIL

AUDIOKNIHA

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
ZPÍVEJTE S NÁMI
(nejkrásnější lidové písničky)
Vydatná porce 35 těch opravdu nejkrásnějších lidových písniček, které
by měl každý znát. Více než 50 minut hudby nahrál Kühnův dětský sbor
a jeho dětští sólisté společně
s těmi nejlepšími muzikanty (např.
z České filharmonie, PKF – Prague
Philharmonia nebo Zemlinského
kvarteta). Vkusné hudební úpravy
známých písní obstaral skladatel
Jiří Gemrot.

DETAIL

PRO DĚTI

DETAIL

http://www.supraphonline.cz/album/229797-nejvyznamnejsi-textari-ceske-popularni-hudby-zdenek-borovec
http://www.supraphonline.cz/album/229797-nejvyznamnejsi-textari-ceske-popularni-hudby-zdenek-borovec
http://www.supraphonline.cz/album/229798-nejvyznamnejsi-textari-ceske-popularni-hudby-zdenek-borovec
http://www.supraphonline.cz/album/229799-nejvyznamnejsi-textari-ceske-popularni-hudby-zdenek-borovec
http://www.supraphonline.cz/album/227773-macourek-pohadky-1
http://www.supraphonline.cz/album/227773-macourek-pohadky-1
http://www.supraphonline.cz/album/231054-zpivejte-s-nami-nejkrasnejsi-lidove-pisnicky
http://www.supraphonline.cz/album/231054-zpivejte-s-nami-nejkrasnejsi-lidove-pisnicky
http://www.supraphonline.cz/album/229382-hovno-hori-mp3-cd
http://www.supraphonline.cz/album/229382-hovno-hori-mp3-cd
http://www.supraphonline.cz/album/231868-operky
http://www.supraphonline.cz/album/231868-operky
http://www.supraphonline.cz/album/229371-previtem-snadno-a-rychle
http://www.supraphonline.cz/album/229371-previtem-snadno-a-rychle
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KOUZELNÝ SVĚT ZDEŇKA SMETANY
OŽÍVÁ NA SUPRAPHONLINE HLASEM JIŘINY BOHDALOVÉ
Ve věku 90 let zemřel 25. února 2016 slavný animátor, scenárista a výtvarník Zdeněk Smetana, který
se zejména proslavil jako autor výtvarné podoby Křemílka a Vochomůrky, Rákosníčka či Štaflíka a Špagetky.
Převážnou většinu těchto nezapomenutelných příběhů namluvila populární herečka Jiřina Bohdalová.
Na Supraphonline naleznete celou řadu audioknih spojených s tímto skvělým tvůrcem.

VZPOMÍNKA

„Největší cenu pro mě
měl úsměv dětí, který byl
tím nejupřímnějším
hodnocením toho, zda
se mi něco povedlo,”
řekl ČTK nedávno
výtvarník, podle kterého
byla na českých
pohádkách nejhezčí jistota,
že dobro zvítězí nad zlem. 

Z. S.

http://www.supraphonline.cz/album/634-ctvrtek-kremilek-a-vochomurka
http://www.supraphonline.cz/album/802-ctvrtek-jak-kremilek-a-vochomurka-hospodarili
http://www.supraphonline.cz/album/803-ctvrtek-jak-si-kremilek-a-vochomurka-vedeli-se-vsim-rady
http://www.supraphonline.cz/album/2665-ctvrtek-pohadky-z-parezove-chaloupky
http://www.supraphonline.cz/album/757-kincl-rakosnicek-nejhezci-pohadky-od-rybnika-brcalniku
http://www.supraphonline.cz/album/827-kincl-rakosnicek-a-hvezdy
http://www.supraphonline.cz/album/826-kincl-rakosnicek-a-pocasi
http://www.supraphonline.cz/album/825-kincl-rakosnicek-a-rybnik
http://www.supraphonline.cz/album/5033-kincl-rakosnicek
http://www.supraphonline.cz/album/92748-staflik-a-spagetka
http://www.supraphonline.cz/album/818-ctvrtek-jak-kremilek-a-vochomurka-hledali-az-nasli
http://www.supraphonline.cz/album/227423-vecernicky-s-jirinou-bohdalovou/cd
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SHERLOCK HOLMES
Zaposlouchejte se do skvělých audioknih vydavatelství Tympánum, které
na Supraphonline přidalo svoji produkci. Tentokrát doporučujeme dílo
Sira Arthura Conana Doyla (1859–1930), britského spisovatele,
proslulého především příběhy o Sherlocku Holmesovi, jež zásadně
ovlivnily podobu detektivního žánru.

DETAIL

TIP MĚSÍCE

KATT
SKLADBY PRO VARHANY
Tohle je příběh. Začíná dosti povědomě, ale po chvíli vás zavede do
netušených krajin, kde se kromě varhan, Pärtova „spirituálního
minimalismu“ a Messiaenova ptactva nebeského setkáte – nečekaně
a neodbytně – s lidským hlasem, v jeho plné emocionalitě i jemnosti.
KATT je živel, který strhává zdi, i ty žánrové. Studium na prestižních
školách (mj. Schola Cantorum Basel) a spolupráce s vynikajícími
orchestry (Anima Eterna, Royal Flemish Philharmonic ad.) ji přivedly
k mistrovské interpretaci autorů od Bacha po mladé skladatele své
generace. Její intuice a fascinace zvukovými možnostmi varhan
(především ta neuvěřitelná paleta jemných barev a odstínů!) ji však
dovedly ještě dál – k vlastní tvorbě, posléze k vlastnímu hlasu. Inspiraci
čerpá ve zpěvech nejstarších křesťanských tradic, v sakrální architektuře
i v atmosféře okamžiku. Můžete tedy pozorně poslouchat Bacha,
Messiaena a Pärta skvěle a osobitě
interpretované na znamenitých
čtyřmanuálových varhanách
baziliky v nejstarším lucemburském
městě Echternachu. Ale můžete
také přijmout pozvání do příběhu
a být svědkem fascinujícího
hledání – či sami být hledači toho
svého.

DETAIL

NOVINKA

MOZART PRO
MAMINKY A DĚTI
Poslouchejte Mozarta s vašimi dětmi! Vědecké výzkumy ve světě
potvrzují, že poslech klasické hudby pozitivně ovlivňuje harmonický
vývoj dítěte. Zejména skladby Wolfganga Amadea Mozarta mají
prokazatelné výsledky při rozvoji duševních schopností malých
posluchačů. Jedná se o takzvaný „Mozartův efekt“. Je dokázáno, že
hudba tohoto skladatele má
uklidňující účinky pro maminku
i dítě. A nejen to. Jeho nahrávky
mohou stimulovat mentální
a talentové vlohy od raného
dětství. Naše kompilace z děl W.
A. Mozarta byla sestavena
speciálně pro potřeby rodičů, kteří
chtějí podpořit hudební,
myšlenkovou a kreativní činnost
svých ratolestí. Může pomoci také
při usínání i příznivě ovlivnit
aktivitu dítěte. Doporučeno i pro
budoucí maminky.
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MAGDALENA KOŽENÁ
MONTEVERDI
Česká operní diva Magdalena Kožená si po narození dcery příliš
neodpočinula a několik měsíců po porodu opět stanula na světových
pódiích. V této době navázala spolupráci se švýcarským orchestrem
La Cetra pod vedením Andrea Marcona. Z ní nakonec vykrystalizovala
i nová nahrávka, pro kterou Kožená
vybrala opravdové barokní hity
z pera Claudia Monteverdiho, ke
kterým přidala ještě tři skladby
Marca Uccelliniho, Tarquinia
Meruly a Biagia Mariniho. Ke
spolupráci na albu, které nazvala
jednoduše Moteverdi si pak
přizvala i několik svých kolegů,
kterými jsou sopranistka Anna
Prohaska, kontratenor David
Feldman, tenoři Jakob Pilgram
a Michael Feyfar a bas
Luca Tittoto.
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http://www.supraphonline.cz/album/231495-mozart-pro-maminky-a-deti
http://www.supraphonline.cz/album/231495-mozart-pro-maminky-a-deti
http://www.supraphonline.cz/album/229367-sherlock-holmes-gloria-scottova
http://www.supraphonline.cz/album/229367-sherlock-holmes-gloria-scottova
http://www.supraphonline.cz/album/229366-sherlock-holmes-domaci-pacient
http://www.supraphonline.cz/album/227597-vzpominky-na-sherlocka-holmese-mp3-cd
http://www.supraphonline.cz/album/176386-arsene-lupin-kontra-sherlock-holmes
http://www.supraphonline.cz/album/231862-bach-messiaen-part-katt-organ-works
http://www.supraphonline.cz/album/231862-bach-messiaen-part-katt-organ-works
http://www.supraphonline.cz/album/229647-monteverdi
http://www.supraphonline.cz/album/229647-monteverdi

