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ALBUM MĚSÍCE

BEAT (AL)BOOM 1968–1970

Pokračování posluchačsky i prodejně výborně reflektované kompilační série 
klenotů naší beatové scény. Tentokrát přináší miniprofily sedmnácti prvních 
alb tohoto žánru, vydaných v období let 1968 až 1970. Vedle absolutní klasiky 
typu Želvy, Zvonky, zvoňte, Šípkové Růženky, Meditace nebo Ptáka Rosomáka 
tu najdete také ukázky z důležitých dlouhohrajících debutů kapel Matadors, 

Framus Five, Atlantis, Flamingo nebo George & Beatovens. Zajímavostí jsou 
připomínky dnes spíše přeslechnutých nahrávek Fortuny, sester Elefteriadu, 
Voxu & Pavla Nováka nebo Their Majesties & Josefa Laufera. Česká 
a slovenská beatová historie, 47 remasterovaných nahrávek, maximu se blížící 
stopáže obou CD a informativní booklet.
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

#radostzposlechu

Flamingo, Fortuna, Framus Five, George & Beatovens, Atlantis, The Blue Effect, Olympic, Prúdy, The Matadors, 
The Rebels, Their Majesties, VOX

https://www.supraphonline.cz/album/351407-beat-al-boom-1968-1970
https://www.supraphonline.cz/album/351407-beat-al-boom-1968-1970
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KELTSKÉ BALADY
Výběrové album převážně instrumentálních skladeb českých keltských 
skupin je vhodné pro uklidňující poslech, meditaci a relaxaci
Keltská hudba je ovlivněna mystikou a magií dávné a tajemné kultury, která 
má své kořeny i na našem území. Keltské obřady a rituály inspirovaly tvůrce 
kouzelných melodií, v nichž se zrcadlí hluboká duchovní síla a energie 
přírody. Ponořte se do světa mýtů, tajuplných tónů, zelených ostrovů 
a bájných druidů. Flétny, harfy a další tradiční nástroje vytvářejí čarovnou 
atmosféru. Pro přátele nadčasové a nezaměnitelné hudby. Pro ty, kteří chtějí 
otevřít své srdce a aktivovat v sobě silnou 
duchovní energii.
Dne 17. března se slaví Svátek svatého 
Patrika, patrona Irska. I to je příležitost pro 
poslech keltské hudby.

NOVINKA
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

JANA 
KIRSCHNER
Živá
Živá nahrávka, vzniklá spojením unikátních 
momentů ze tří rozdílných turné v průběhu 
čtyř let, vychází na 2 CD. 120 minut hudby 
z koncertních šňůr Moruša: Biela 2013, 
Moruša: Čierna 2015 a Takmer Sólo Tour 
2016 obsahuje 22 skladeb, mezi nimi písně 
jako Sama, Duch mesta, Na Čiernom koni, 
Modrá, Pokoj v duši, Máj krásny Máj nebo 
Krajina rovina. 
Dvojalbum je přehlídkou nových aranžmá 
Janiných skladeb, přepracovaných 
kompozic i citlivě zpracovaných verzí 
starších hitů. Všechno drží dohromady díky 
dvacítce skvělých muzikantů a výjimečnému Janinu hlasu a charismatu.

TIP
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

JAROMÍR 
NOHAVICA
Poruba
Jarek Nohavica na konci roku vydal novinku 
nazvanou úderně Poruba. Ostravský 
obvod, ke kterému Nohavicu váže celá 
řada vzpomínek, je místem, kde to vlastně 
všechno začalo, první lásky, přátelství, 
kamarádství, ale i rvačky a buzerace. 
Poruba je nezastupitelným místem nejen 
v srdci ostravského barda Nohavici. Album 
se ihned po svém vydání stalo číslem 1 
v hitparádě nejprodávanějších alb.

TIP
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL
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FRANTIŠEK 
SEGRADO
V paralelním vesmíru 
Ačkoli František Segrado působí na české hudební scéně řadu let, úspěch 
jeho tři roky starého společného alba s textařem Michalem Horáčkem 
překvapil a pro mnohé posluchače se 
stal zároveň objevem. Ke konci roku 
tento moravský písničkář přišel s jeho 
následovníkem, kterého pojmenoval 
V paralelním vesmíru. O třináct písní 
se podělili autoři, jako například 
Radůza, Petr Linhart, Xavier Baumaxa, 
David Rotter, Peter Lipovský a Milan 
Vyskočáni. František Segrado v nich 
přivítal i jednoho hosta, a sice Oscarem 
oceněnou Markétu Irglovou. Album se 
natáčelo ve zlínském studiu V.

NOVINKA
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

EMINEM
Revival
Eminem přinesl na svém novém albu 
bezmála osmdesát minut hip hopu a rap 
rocku, rozdělených do devatenácti skladeb 
a navíc řadu hvězdných hostů. V jeho 
politickém rozhořčení, které se nese 
albem, ho podpořili Beyoncé, Phresher, 
Ed Sheeran, Alicia Keys, X Ambassadors, 
Skylar Grey, Kehlani a Pink. Někteří z nich 
se pak podíleli i na produkci, v níž ale těmi 
hlavními vedle Eminema byli Dr. Dre a Rick 
Rubin. Společně se rozhodli i pořádně 
vytěžit hudební archivy a vysamplovali 
například Zombie The Cranberries, I Love Rock ‚n‘ Roll Joan Jett And The 
Blackhearts a další písničky od Reginy Spektor, Beastie Boys, Bette Midler, 
Barryho Whitea či Run DMC. 

NOVINKA
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL
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https://www.supraphonline.cz/album/357662-keltske-balady
https://www.supraphonline.cz/album/357662-keltske-balady
https://www.supraphonline.cz/album/343181-ziva
https://www.supraphonline.cz/album/343181-ziva
https://www.supraphonline.cz/album/343276-poruba/cd
https://www.supraphonline.cz/album/343276-poruba/cd
https://www.supraphonline.cz/album/344048-v-paralelnim-vesmiru
https://www.supraphonline.cz/album/344048-v-paralelnim-vesmiru
https://www.supraphonline.cz/album/349961-revival
https://www.supraphonline.cz/album/349961-revival
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NOEL 
GALLAGHER‘S 
HIGH FLYING BIRDS
Who Built The Moon? 
Noel Gallagher v případě třetí desky 
svých Noel Gallagher‘s High Flying Birds 
nepotřeboval na přípravu tři a půl roku jako 
u předchůdce, ale stačilo mu o rok méně. 
Novinku nazval Who Built The Moon? 
a menší čas potřeboval možná i proto, 
že na jedenácti písničkách spolupracoval 
s dvojicí muzikantů, které zná už z dob 
Oasis. Bubeníka Jeremy Staceyho 
a kytaristu Tima Smithe totiž nahradili Chris 
Sharrock a Gem Archer, který působili nejen 
v Oasis, ale byli i členové Beady Eye. Coby 
hosté si na desce zahráli také známý anglický hudebník Paul Weller, kytarista 
Johnny Marr a svůj hlas přidala Charlotte Marionneau. Produkce se ujal 
severoirský producent a skladatel David Holmes, který je známý především 
jako autor filmové hudby a svými elektronickými projekty. Není tedy divu, 
že vedle britpopu se na desce míchá alternativní rock, neo psychedelie 
a objevíte i náznaky jazz rocku a disco rocku. 

U2 Songs Of 
Experience 
Nové album U2 se odkazuje na dílo 
anglického básníka Williama Blakea 
a tematicky je album silně ovlivněno radou 
irského básníka, novelisty a profesora 
dublinské univerzity Brendana Kennellyho – 
„piš, jako bys byl mrtvý“. Výsledkem 
je kolekce třinácti písní, v deluxe edici 
rozšířených o tři další, ve formě intimních 
dopisů místům a lidem, kteří jsou blízcí 
Bonově srdci. Deska se nahrávala 
v Dublinu, New Yorku a Los Angeles a ze 
tři roky starého producentského týmu zbyl 
pouze Ryan Tedder. K němu se pak připojili Jacknife Lee a Steve Lillywhite, 
s nimiž U2 spolupracovali již v minulosti, Andy Barlow, známý ze spolupráce 
s Lamb, a syn slavného producenta Kena Thomase Jolyon Thomas.

NOVINKA
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

TIM MCGRAW 
& FAITH HILL
The Rest Of Our Life
Americké countryové hvězdy Tim 
McGraw a Faith Hill jsou manželi již více 
jak dvacet let a za tuto dobu natočili už 
řadu společných písní, za které si odnesli 
i slušnou řádku cen včetně Grammy. Nikdy 
spolu ale nenatočili celé album; až do 
chvíle, kdy připravili The Rest Of Our Life. 
Není divu, že si na jeho přípravě dali extra 
záležet a jedenáct písniček svěřili největším 
hvězdám nejen countryové scény. Podíleli 
se na nich například Ed Sheeran, Steve 
Mac, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Liz 
Rose, Meghan Trainor, Brett James nebo Nathan Chapman, který stojí 
za prvními alby Taylor Swift. Produkci pak společně s nimi obstaral již 
tradiční spolupracovník Byron Gallimore. Sám Tim McGraw o jeho přípravě 
prohlásil: „Mnoho krve, potu a slz jsme vložili do tohoto alba a nemůžeme 
být šťastnější s tím, jak to nakonec vyšlo.“
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

IBRAHIM 
MAALOUF
Dalida By Ibrahim Maalouf 
Francouzsko-libanonský trumpetista, skladatel a producent Ibrahim 
Maalouf připravil velmi speciální album. Jak už napovídá jeho název Dalida 
By Ibrahim Maalouf, rozhodl se na něm vzdát poctu francouzské herečce 
a zpěvačce egyptsko-italského původu Iolandě Cristině Gigliotti, kterou 
celý svět znal pod jménem Dalida. Tento hold nevzdává sám, ale přizval si 
k tomu řadu hostů. Mezi ty nejslavnější patří 
Mika, Melody Gardot a Monica Bellucci, 
kterým sekundují Alain Souchon, Arno, Ben 
l‘Oncle Soul, -M-, Izia, Thomas Dutronc, 
Rokia Traoré a Golshifteh Farahani. Není 
tedy divu, že stylově je dvanáct písniček 
poměrně široce rozkročeno od jazzu, přes 
šanson a bossa novu až k popu.
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

BARBRA 
STREISAND
The Music… 
The Mem‘Ries… The Magic!
Barbra Streisand vydala v roce 2016 album 
Encore: Movie Partners Sing Broadway 
a s ním pak vyrazila na kratší turné po 
severní Americe zahrnující patnáct zastávek 
ve Spojených státech a jednu v Kanadě. 
Nyní vychází záznam mapující toto turné, 
který dostal název The Music… The 
Mem‘Ries… The Magic. Album obsahuje 
i zajímavé duety s Anthonym Newleym 
a Jamie Foxxem.
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL
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https://www.supraphonline.cz/album/347942-songs-of-experience
https://www.supraphonline.cz/album/347942-songs-of-experience
https://www.supraphonline.cz/album/343633-the-rest-of-our-life
https://www.supraphonline.cz/album/343633-the-rest-of-our-life
https://www.supraphonline.cz/album/347703-who-built-the-moon
https://www.supraphonline.cz/album/347703-who-built-the-moon
https://www.supraphonline.cz/album/344677-dalida-by-ibrahim-maalouf
https://www.supraphonline.cz/album/344677-dalida-by-ibrahim-maalouf
https://www.supraphonline.cz/album/348813-the-music-the-mem-ries-the-magic-deluxe
https://www.supraphonline.cz/album/348813-the-music-the-mem-ries-the-magic-deluxe
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STAR WARS: 
THE LAST JEDI 
Další díl vesmírné ságy Star Wars s přídomkem The Last Jedi okamžitě od 
svého uvedení do kin začal sklízet nadšené recenze, a také se s pozitivním 
ohlasem setkal filmový soundtrack. Při jeho sledování umocňuje divákům 
dojmy scénická hudba, kterou nemohl 
dostat na starosti nikdo jiný než geniální 
John Williams, autor hudby všech hlavních 
snímků ságy od Epizody IV.

SOUNDTRACK
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAILLAJKA
Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém 
odchytu je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu 
Lajku do vesmíru následuje množství dalších zvířat překotně vypouštěných 
z Hustonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem až nakonec za pomoci 
černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po nedlouhé době jejich 
harmonického nikým nerušeného soužití s místními živočichy k nim však 
doputuje i první člověk a harmonický i ten holý život zvířat je rázem ohrožen. 
Nový animovaný film režiséra, scénáristy a výtvarníka Aurela Klimta s hudbou 
Marka Doubravy je vlastně nekonvenčním muzikálem, kde znějí hlasy 
například: Heleny Dvořákové, Jana 
Vondráčka, Petra Čtvrtníčka, Miroslava 
Táborského, Jana Budeře ad.

SOUNDTRACK
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

RELAXAČNÍ 
HUDBA 
A UKLIDŇUJÍCÍ ZVUKY
dovolená pro Vaši duši!
Toto CD Vám pomůže usnout. Poslech 
nahrávky navozuje příjemnou atmosféru 
a přenese Vás na mořskou pláž nebo 
do přírody. Dvě volitelné zvukové kulisy 
představují dokonalou symbiózou 
instrumentálních skladeb a uspávajících 
zvuků, jako je šumění mořských vln nebo 
zpěv ptáků v lese. Nepřetržitý proud 
jemných tónů a monotónních šumů Vás 
dokonale uvolní, zklidní a odnese do „říše 
snů“. Akustická iluze je dokonalá a Vy si 
budete připadat jako na dovolené u moře 
nebo v horách. Nahrávky využívané ve wellness centrech obsahují navíc 
binaurální rytmy. Ty vytváří zvuky, které jsou slyšet pouze v mozku. Jejich 
účinek je uklidňující, relaxační a meditativní.

RELAX
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

HURVÍNKŮV ROK
podzim a zima
Tvůrčí kolektiv Divadla S+H natočil pro Českou televizi večerníkovský 
seriál. Na Supraphonline nabízíme jeho zvukovou podobu obohacenou 
o lehce zapamatovatelné písničky, na něž v televizním provedení už nezbyl 
čas. Seriál představuje Hurvínkův rok a jeho první část – podzim, zima – 
milovníky dřevěných „ušatců“ určitě 
příjemně překvapí svým vtipem.

PRO DĚTI
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

MARIE 
KUBÁTOVÁ:
Pohádky pro 
zimní spáče
Vlastimil Brodský, 
Marie Rottrová
Marie Kubátová byla autorkou několika 
desítek beletristických knih, převážně 
pohádkových, a kromě toho od šedesátých 
let spolupracovala s Českým rozhlasem. 
Podílela se na mnoha folklórních pořadech, 
rozhlasových hrách a pohádkách. Z jejího 
pera pocházejí rozhlasové pohádky jako Mechovej král, Javorová víla, 
Strašidelná pohádka, Štědrá bába, O čertovském kabátě či Rybí pohádka. 
Byla i spoluautorkou slavných Krkonošských pohádek. Na Supraphonline 
nabízíme nahrávku z roku 1980, kterou načetl Vlastimil Brodský, a písničky 
nazpívala Marie Rottrová.
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

EDUARD BASS
Letos v lednu si připomínáme 130. výročí od narození humoristicko-
satirického spisovatele, dramatika, publicisty, herce, konferenciéra, textaře 
a zpěváka Eduarda Basse, jenž proslul zejména knihami Klapzubova 
jedenáctka a Cirkus Humberto, které také nabízíme v podobě audioknih na 
Supraphonline ve skvělém hereckém podání.

130. VÝROČÍ NAROZENÍ
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

https://www.supraphonline.cz/album/349770-star-wars-posledni-jediu-hudba-z-filmu
https://www.supraphonline.cz/album/349770-star-wars-posledni-jediu-hudba-z-filmu
https://www.supraphonline.cz/album/352486-lajka
https://www.supraphonline.cz/album/352486-lajka
https://www.supraphonline.cz/album/351981-fantasticky-spanek
https://www.supraphonline.cz/album/351981-fantasticky-spanek
https://www.supraphonline.cz/album/883-hurvinkovy-vecernicky-podzim-zima
https://www.supraphonline.cz/album/883-hurvinkovy-vecernicky-podzim-zima
https://www.supraphonline.cz/album/2775-kubatova-pohadky-pro-zimni-space
https://www.supraphonline.cz/album/2775-kubatova-pohadky-pro-zimni-space
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klapzubova_jeden%C3%A1ctka_(kniha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klapzubova_jeden%C3%A1ctka_(kniha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cirkus_Humberto_(rom%C3%A1n)
https://www.supraphonline.cz/album/276888-bass-klapzubova-jedenactka
https://www.supraphonline.cz/album/2401-bass-cirkus-humberto?artistId=3496
https://www.supraphonline.cz/album/2401-bass-cirkus-humberto?artistId=3496
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MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRYNCL
JAN ZACH REQUIEM SOLEMNE,
VESPERAE DE BEATA VIRGINIE
JAN ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,
Vesperae de Beata Virgine D dur (Mariánské ne‰pory)
Michaela Šrůmová – soprán, Sylva Čmugrová – alt,
Čeněk Svoboda – tenor, Jaromír Nosek – bas, Musica Florea,
Collegium Floreum, dirigent Marek Štryncl

Jan Zach, nové jméno v této ediční řadě, bývá řazen mezi „českou
hudební emigraci“ 18. století. Než však ve svých 28 letech ve válečném
roce 1741 opustil Čechy, měl už za sebou hezkou řádku skladeb. Těžiště
jeho tvorby leží v oblasti hudby liturgické; jen text zádušní mše zhudebnil
třikrát. Requiem solemne c moll patřilo na kůrech pražských kostelů
k těm nejčastěji provozovaným (svědčí o tom množství dochovaných
opisů) a zaznívalo z nich až do století dvacátého. Tuto mši lze dnes
poslouchat i jako znějící čítanku tehdy obvyklých kompozičních stylů,
s úžasem nad autorovým širokým záběrem – od přísného kontrapunktu
až po moderní koloraturní árie.
Zachovy Mariánské nešpory (zde
v novodobé premiéře) měly
v tehdejší Praze také hojné
uplatnění a zaznívají v nich již
názvuky stylu vídeňských klasiků.
Obě díla nám skýtají představu,
jaká hudba zněla v novostavbách
pražských kostelů 30. let 18. století.
Musica Florea, soubor
mezinárodního renomé, se ujal této
premiéry s nasazením sobě
vlastním.

DETAIL

NOVINKA KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ

PRAŽSKÝ
FILHARMONICKÝ SBOR
LUKÁŠ VASILEK
BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY
Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,
Ivo Kahánek – klavír, Jaromír Meduna – recitace ad.

Když roku 1955 Miloslav Bureš poslal Bohuslavu Martinů svou první
báseň Píseň o studánce Rubínce, dotkl se nejhlubších míst skladatelova
srdce. Básník ji zasadil na Vysočinu, do kraje skladatelova dětství
a vzpomínek. Martinů se musel zhlédnout v osobě starého poutníka
vracejícího se do rodného kraje. S Otvíráním studánek byl hotov za 9 dní
a zhudebnění čtveřice Burešových básní uzavřel Mikešem z hor půl roku
před svou smrtí. Kantáty představovaly pro skladatele významné spojení
s domovinou v době, kdy politická situace a později podlomené zdraví
stále ubíralo naději na návrat domů. Co asi prožíval, když ve švýcarském
Schönenbergu poslouchal
gramofonovou desku s první
supraphonskou nahrávkou Otvírání
studánek, když od přátel dostával
zprávy o českých premiérách svých
skladeb… Nová nahrávka PFS na
tomto CD vychází z připravované
kritické edice, zohledňující
autorovy rukopisy a interpretační
požadavky. Nejvyšší interpretační
nároky a návrat k původní
představě skladatele, to je krédo
této nahrávky a jejích protagonistů.

DETAIL

NOVINKA

COLLEGIUM 
MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ, SERGIO AZZOLINI,
XENIA LÖFFLER, LENKA TORGERSEN

FRANTIŠEK JIRÁNEK KONCERTY
Přívlastek „český Vivaldi“ si rychle vysloužil František Jiránek, barokní
skladatel a houslista dvorní kapely hraběte Václava Morzina. Muzikologie
jej objevila teprve před několika lety a pracuje na identifikaci jeho skladeb.
Nad autorstvím některých z nich zůstává otazník, neboť je některé
prameny připisují Jiránkovi, jiné Vivaldimu; těžké rozhodování, když byl
Jiránek tak nadaným žákem svého benátského učitele. Čím dál více
Jiránka objevují i sami hudebníci. Mezi jeho velké propagátory patří kromě
souboru Jany Semerádové i fenomenální fagotista Sergio Azzolini
(dokladem je už předchozí objevná
a nadšeně přijatá nahrávka jeho
koncertů, SU 4039-2) a renomovaná
hobojistka Xenia Löffler. Přes
všechny otazníky a zvláštnosti (např.
obsazení violy d'amour, zřídka
užívaného nástroje, do Trojkoncertu
A dur) se tu především posluchači
nabízí živá, temperamentní
a virtuosní muzika, skladby dosud
neslyšené, a to ve špičkové
interpretaci. V pravdě opulentní
barokní hostina.

DETAIL

NOVINKA KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ

IVAN MORAVEC
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Tři díla, výmluvně charakterizující hudební baroko, klasicismus
a romantismus, uslyšíte v podání přední osobnosti české soudobé
interpretace,legendárního klavíristy Ivana Moravce. Obsahové
a kompoziční stylistické kontrasty kompozic na tomto albu umožňují
poznat šíři Moravcova výrazového horizontu a schopnost vtažení
posluchače do klavíristova výkladu skladatelova sdělení. Recitál začíná
nejvýznamnějším polyfonním dílem klavírní literatury. Chromatickou
fantazii a fugou d moll Johanna Sebastiana Bacha, BWV 903. Skladba
vznikla v plodném šedesátiletém období, které Bach zasvětil nástrojové
hudbě a skladebnému experimentátorství, a nese všechny znaky jeho
tehdejších tvůrčích výbojů... Sonáta B dur Wolfganga Amadea Mozarta,
KV 333, je dílem dvaadvacetiletého,
k mistrovství vyzrálého skladatele ve
službách salcburského
arcibiskupství...
Dětské scény Roberta Schumanna,
op. 15 jsou z roku 1838, tedy z doby
zápasu osmadvacetiletého
skladatele o ušlechtilou, krásnou
a umělecky bohatě talentovanou
dceru jeho učitele Wiecka, Kláru. Je
to cyklus 13 klavírních miniatur
o dětech a jejich světě.

DETAIL

TOP TIP
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MARTINŮ 
VOICES
Madrigaly 
Bohuslava Martinů
Bohuslav Martinů (1890–1959) – Madrigaly pro soprán sólo a smíšený sbor 
H 380, Petrklíč pro ženský sbor, housle a klavír H 348, České madrigaly pro 
smíšený sbor H 278, Tři písně posvátné pro ženský sbor a housle H 339, Čtyři 
písně o Marii pro smíšený sbor H 235, Pět českých madrigalů pro smíšený 
sbor H 321.  
Martinů Voices, dirigent Lukáš Vasilek, Grażyna Biernot – soprán sólo, Jakub 
Fišer – housle, Karel Košárek – klavír  
Nahrávka představuje komplet sborové tvorby, kterou Martinů (dle řady 
indicií) zamýšlel pro komorní obsazení. Ačkoli těchto šest cyklů vzniklo 
v širokém rozmezí let 1934–1959 (Madrigaly skladatel dokončil jen krátce 
před svou smrtí), spojuje je genialita a citlivost, s níž Martinů dokázal uchopit 
lidový text a vtisknout mu nový hudební tvar – prostý, živý i vznešený 
zároveň. Lukáš Vasilek se s Martinů Voices od autografů propracovával co 
nejblíže ke skladatelovým záměrům, ve všech artikulačních a dynamických 
nuancích. Po vysoce ceněné sborové 
nahrávce kantát (Supraphon SU 4198-2) 
tu máme další vhled do fascinujícího 
světa Bohuslava Martinů.

NOVINKA Z KLASIKY
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

ENSEMBLE 
BERLIN PRAG
Jan Dismas Zelenka; 
Triosonáty 
Zelenkovy sonáty patří k jeho „volné“ tvorbě, psané z nejvnitřnější 
potřeby, mimo veškeré oficiální závazky. Zelenka v nich jde až na samé 
hranice možností – jak po stránce technických nároků na interprety, tak 
z hlediska použitých kompozičních postupů a výrazových prostředků, 
včetně pozoruhodné architektury cyklu jako celku. Výsledek je velkolepý 
a fascinující; ve své komplexnosti a nadčasovosti snese srovnání snad jen 
s šesticí violoncellových suit J. S. Bacha. Když se tohoto skvostu chopí 
hudebníci otevřené mysli a kvalit hráčů Berlínské filharmonie, můžeme 
se těšit na velký muzikantský svátek. 
Výjimečnost této nahrávky tkví ve 
spojení technických možností moderních 
nástrojů s hlubokým vhledem do barokní 
interpretace. Další příležitost žasnout nad 
Zelenkovým géniem.

NOVINKA
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL VILÉM 
VEVERKA 
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. 
Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění 
v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského 
hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji 
však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné 
studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na 
Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým 
účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Je sólistou Filharmonie Brno, 
zakládajícím členem PhilHarmonia Octet Prague a mezinárodního souboru 
Ensemble Berlin Prag. Dlouhodobě spolupracuje s vynikající harfenistkou 
Kateřinou Englichovou.

HVĚZDA KLASIKY
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Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti skupiny
Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně poslední
studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní v produkci Dušana
Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu Dana Václavka, skládala
kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní
postavy Priessnitz Jaromíra Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu
tam, kde to vše před téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že
by novinka zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné vazby
od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.

Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu SONO
pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha. Poslední fází
pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity, vytvořili si Neuwerth
se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu vydržela
hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá. Priessnitz
došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním a mohou tak
tvorbě přistupovat svobodně, beztížně.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL
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https://www.supraphonline.cz/album/351404-martinu-madrigaly
https://www.supraphonline.cz/album/351404-martinu-madrigaly
https://www.supraphonline.cz/album/351405-zelenka-triosonaty-zwv-181
https://www.supraphonline.cz/album/351405-zelenka-triosonaty-zwv-181
https://www.supraphonline.cz/album/51-hanus-eben-haas-risonanza
https://www.supraphonline.cz/album/108573-vivaldi-bach-telemann-hobojove-koncerty
https://www.supraphonline.cz/album/176253-telemann-fantasie-britten-metamorfozy
https://www.supraphonline.cz/album/299247-impressions-ravel-debussy-sluka-skladby-pro-hoboj-a-harfu
https://www.supraphonline.cz/album/299247-impressions-ravel-debussy-sluka-skladby-pro-hoboj-a-harfu

