NEWSLETTER
SUPRAPHON A.S.
PROSINEC 2014

OBSAHUJE VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÝ SPECIÁL

NOVINKA

ANETA LANGEROVÁ NA RADOSTI
Autenticita. Osobitá melodika. Silné příběhy – takové je nové album Anety Langerové.

DETAIL

Nová studiová deska navazuje na titul Pár míst, kterým si Aneta splnila svůj sen, když ke spolupráci
přizvala vynikající smyčcové trio a svou dosavadní tvorbu představila v akustické podobě.
Písně v intimní atmosféře získaly naléhavější rozměr a album sklidilo velký úspěch u kritiků
i fanoušků.
Stejně naléhavá, ale i hravá je její nová deska. Spolu s klavíristou, hudebním skladatelem
a producentem Jakubem Zitkem pracovali dva roky na písních, původní hudbě a textech.
Na albu Na Radosti naleznete 12 autorských písní vyprávějících o dívkách a ženách, které
spojuje jejich čistota, křehkost ale současně odvaha a odhodlání jít vlastní cestou. Dokáží
naslouchat svému vnitřnímu hlasu a nachází v sobě sílu překonat jakoukoliv překážku,
kterou jim život klade do cesty. Někdy mohou být okolím vnímány jako jiné, jejich jinakost
však pramení z touhy vést dobrý život, ve kterém jsou upřímné samy k sobě.

Fanoušci se už teď mohou těšit na jarní turné Na Radosti 2015, kde Anetu
doprovodí kapela, smyčcové trio a piano. Koncerty budou symbolicky
zahájeny v Jižních Čechách, nedaleko místa, které desku inspirovalo.
T E R M Í N Y JA R N Í H O T U R N É N A R A D O S T I 2 0 1 5 :
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11. 2. 2015 – Prachatice, Městské divadlo
12. 2. 2015 – Třeboň, Městské divadlo J. K. Tyla
13. 2. 2015 – Český Krumlov, Městské divadlo
16. 2. 2015 – Kyjov, Kulturní dům
17. 2. 2015 – Olomouc, Divadlo na Šantovce
18. 2. 2015 – Znojmo, Městské divadlo
24. 2. 2015 – Český Těšín, kino Central
25. 2. 2015 – Ostrava, DK Akord
26. 2. 2015 – Brno, Sono centrum
27. 2. 2015 – Hradec Králové, Klicperovo divadlo
09. 3. 2015 – Česká Lípa, KD Crystal
10. 3. 2015 – Mladá Boleslav, Škoda auto muzeum
11. 3. 2015 – Turnov, KC Střelnice
12. 3. 2015 – Sokolov, Městské divadlo
13. 3. 2015 – Plzeň, hudební ceny Žebřík, KC Depo
31. 3. 2015 – Pelhřimov, Městské divadlo
01. 4. 2015 – Uničov, MKZ kino

VÁNOČNÍ ALBUM ROKU

VÁCLAV NECKÁŘ MEZI SVÝMI
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.
DETAIL
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NOVINKA

SHADY XV

TIP
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Eminem vydal oslavnou kompilaci svého labelu Shady Records.
Dvoudiskový komplet s největšími hity tohoto labelu, exkluzivními
novinkami a doposud nikdy nevydanými tracky vyšel pod názvem Shady
XV. Kromě hitů od hvězd jako jsou: 50 Cent, Slaughterhouse, Yelawolf,
D12 a mnoha dalších, je v popředí
celé kompilace samozřejmě i sám
Eminem. Kromě aktuálního
velkého hitu Guts Over Fear
s australskou zpěvačkou Siou,
komplet přináší od Eminema i čtyři
další zbrusu nové skladby, dále
čtyři nové songy, na kterých se
tento americký rapper podílel
v rámci některého ze svých
projektů a pomyslnou třešničkou
na dortu je i nikdy neuveřejněná
demo verze Eminemova velkého
hitu Lose Yourself.

U2 SONGS
OF INNOCENCE

DETAIL

To bylo překvapení! Když se na konferenci Applu objevili U2 a oznámili
světu, že jejich dlouho očekávaný nástupce (na jejich poměry) střízlivě
přijaté desky No Line On The Horizon najdou majitelé produktů
s nakousnutým jablkem ve svých zařízeních k poslechu okamžitě
a zdarma, začala se odvíjet historie
hudebního průmyslu směrem, který
čekal málokdo. Že si ho díky tomu
mohla poslechnout více jak miliarda
uší, že to společnost vedenou
Timem Cookem stálo sto milionů
a že 13. října bude po všem, protože
vyjde fyzická i digitální kopie, která
už placená bude, to už snad
můžeme považovat za dostatečně
známé informace, jež není třeba
dále rozvíjet. Nejnovější album irské
legendy najdete nyní i v nabídce
našeho Supraphonline.

NOVINKA

VLADIMÍR MERTA
IMAGENA
Na novém albu zve Vladimír Merta na procházku po svém téměř
půlstoletém repertoáru od konce šedesátých let až po současnost. Mezi
nikdy studiově nenatočenými písněmi se tak vedle sebe objevily prastará
lyrická Tvoje vlasy ne z roku 1967, jazzbluesová Milenka Štěstěna
a Milenec neskutečna z poloviny 70. let, uhrančivá Imagena, dětská Kus
dřeva v ruce, Olivovníky z 80. let,
protiválečná Růže z Jericha, ale
i reflexe na nejen vlastní
písničkářské osudy v polistopadové
skladbě Muž v khaki baloňáku. Na
studiové nahrávce folkovou
legendu doprovázejí osvědčení
muzikanti: Josef Štěpánek, Jan
Štolba, Jakub Vejnar, Ondřej Fencl,
David Landštof a sbor
Doubravánek.

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

EVA OLMEROVÁ
PŘIZNÁNÍ
Do nabídky Supraphonline se dostává album Přiznání, které Evě
Olmerové vydal Panton v roce 1993.
Album zachycuje Olmerové drsnou
vokální něhu, texty opravdu na tělo
a doprovod zkušeně rockový,
jazzový, gospelový, ba i klasicky
hudební. Síla oslovení písněmi typu
titulního Přiznání je v tomto
provedení nepochybná. Připomeňte
si mimořádný talent a její
jedinečnost.

DETAIL
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NOVINKA
HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

PÍSNĚ Z ČESKÝCH FILMŮ
30. LET
Tato již třetí sestava melodií, které zaznívaly v českých filmech, je
věnována písničkám z filmů premiérově uvedených na plátna českých
kin v letech 1932-1933. Zahajují ji písničky z lidové komedie Pepina
Rejholcová. Šlo o filmový přepis
operety autorů Jaroslava Jankovce
a Františka Voborského, inspirované
titulní postavou stejnojmenného
populárního kresleného seriálu,
označovaného někdy za první český
komiks. Je to opravdová rarita mezi
zvukovými „starožitnostmi“.
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SOUNDGARDEN
ECHO OF MILES
Američtí Soundgarden si s novou deskou sice dávají na čas, nicméně
i tak se snaží svým fanouškům nadělit pod stromeček hodnotný dárek.
Právě vyšla jejich raritní kolekce Echo Of Miles, která přináší kromě
béček, instrumentálek, coververzí
například od The Beatles,
Rolling Stones nebo Ramones
a demonahrávek, také sedm dříve
nevydaných skladeb a jednu zcela
novou nahrávku, na které kapela
spolupracovala s producentem
Hackem Endinem.

DETAIL
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MUZIKÁL

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Nový původní český rodinný muzikál autorů Zdeňka Bartáka a Aleny
a Jana Pixových Sněhová královna. Muzikál vznikl velmi volně na motivy
pohádky H. Ch. Andersena a na jeho realizaci spojily své síly tři
produkční společnosti Pixa Pro manželů Pixových, MusicModelTrust
Felixe Slováčka a Dagmar Patrasové a BARTÁK MUSIC Zdeňka Bartáka.
Zpívají: Dagmar Patrasová, Linda
Finková, Sabina Laurinová, Míša
Nosková, Anna Julie Slováčková,
Felix Slováček jr.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SKLADATELÉ
ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY

OTA PETŘINA
PROFIL SKLADATELE
DETAIL

Dalším skladatelem, který je zařazen do speciální digitální edice
Nejvýznamnější skladatelé české populární hudby, je Ota Petřina.
Tento výběr autorských skladeb jednoho z našich nejlepších kytaristů
přináší nejen největší hity, které psal pro hvězdy populární hudby, ale
obsahuje i ukázky z řady významných hudebních projektů. Ty se
postupem času zapsaly zlatým písmem do tuzemské rockové historie.
Nejvíc ho máme zřejmě spojeného s Václavem Neckářem a jeho Bacily,
ale málokdo ví, že v éře skupiny Golden Kids psal i pro Martu
Kubišovou a Helenu Vondráčkovou.
V 70. letech pomohl na svět
stěžejním deskám Václava
Neckáře: Tomu, kdo nás má rád
a Planetárium a ve stejné době
s textařem Zdeňkem Rytířem
vdechl život rockové části
repertoáru Petry Janů.

RETRO

MIROSLAV DUDÁČEK
MALÝ VELKÝ MUŽ
Především ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století byl
Miroslav Dudáček populárním zpěvákem. Vzpomínáte na jeho zajímavě
zabarvený hlas a hity: Černé oči
máš jen jednou, Střapatej kluk,
Málo mě znáš, Taky (mám život
rád), Roztál sníh nebo Od té chvíle,
co tě znám? Supraphonline nyní
nabízí jeho LP desku Malý velký
muž.

MOUDROST A HUMOR
DETAIL

COUNTRY KLASIKA

FEŠÁCI
PÍSNIČKY PRO PAMĚTNÍKY
Supraphonline připomíná samplerem Písničky pro pamětníky
legendární country skupinu Fešáci, která vznikla již v roce 1967,
a kterou založili pánové Jan Turek (v kapele je dodnes), Karel Poláček
a Pavel Brümer. Ve skupině se
vystřídala celá řada slavných
zpěváků, hudebníků i moderátorů –
například Michal Tučný, Tomáš
Linka, moderátor Petr Novotný
nebo bavičská dvojice Josef Mladý –
Josef Alois Náhlovský.
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JAN WERICH
GRAMOTINGLTANGL
Gramotingltangl byl pořad Jiřího Suchého, vysílaný od roku 1965
Československým rozhlasem na tehdy novém vlnovém rozsahu velmi
krátkých vln. Stále více oblíbená půlhodinka se vysílala až do léta 1968
a jejich celkový počet přesáhl šest stovek. Vedle Suchého, v tomto
pořadu chytrých úvah doplňovaných hudbou z gramofonových desek,
k posluchačům promlouval Miroslav Horníček, Ivan Vyskočil. Od října
roku 1966 se nepravidelně do léta roku 1967 před rozhlasovým
mikrofonem objevoval i Jan Werich, který svým nezaměnitelným
způsobem rozvíjel úvahy na nejrůznější témata. Podvečerních
půlhodinek, ve kterých Jan Werich vystupoval, bylo více než třicet. Na
osmi albech se nyní díky Českému rozhlasu a Supraphonu
k posluchačům dostává Werichovo vidění světa, jeho vyprávěných
myšlenek s charakteristickým
vtipem, postřehem, citem
a inteligencí tvořivého génia.

DETAIL
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VÁNOČNÍ SPECIÁL
VÁNOČNÍ ALBA ZLATÉ SLAVICE

VÁNOČNÍ ALBA ZLATÉHO SLAVÍKA

LUCIE BÍLÁ

KAREL GOTT

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.

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.

Nádherné melodie pro
nejkrásnější svátky roku!

Vánoce ve zlaté Praze
a album Bílé vánoce:
už navždy sváteční melodie
snů!

DETAIL
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NOVINKA
HIT

JOHN TRAVOLTA &
OLIVIA NEWTON JOHN
THIS CHRISTMAS
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.

ANDĚLOVÉ JSOU ZPÍVALI
MICHAL HROMEK
CONSORT & HOSTÉ
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).

Nezapomenutelná dvojice
filmového muzikálu Pomáda
o Vánocích opět spolu!

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

DETAIL

DETAIL
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HVĚZDNÉ VÁNOCE

SOUNDTRACK

UŽ Z HOR ZNÍ ZVON

KŘÍDLA VÁNOC

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.

Loni se v kinech objevil nový film Křídla Vánoc režisérky Karin
Babinské a s ním i velice úspěšný soundtrack. Hudbu k filmu vybral
Richard Krajčo, a zdá se, že mu při výběru Ježíšek posvětil ruku.
Deska obsahuje celkem 14 skladeb,
z nichž 5 pochází od českému publiku
už dobře známých interpretů, jako jsou
Charlie Straight (Something New),
Airfare (School, Nevermore) a nakonec
i Kryštof a Tomáš Klus se svou
hitparádově proslavenou Cestou.

Časem prověřené songy pro
nejkrásnější chvíle roku!

DETAIL

Úspěšný film a úspěšný
soundtrack pro vánoční dny
splněných přání

DETAIL
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JAN JAKUB RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
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
nepostradatelnou součástí vašich
rodinných vánočních rituálů.
DETAIL

MUSICA BOHEMICA
LIDOVÉ ZPĚVY VÁNOČNÍ
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.

Album známého hudebního
tělesa Musica Bohemica vás
zaručeně přenese do sváteční
atmosféry Vánoc. Nechte se
unést krásnými skladbami
komorního souboru.
DETAIL

PERLA Z ARCHIVU

KOLEDY STARÉ EVROPY
LEGENDÁRNÍ VÁNOČNÍ PÍSNĚ

ČAS SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
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.

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.

Vánoční hity v podání legend
české pop music

Mimořádná nahrávka ze zlatého
fondu Supraphonu
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PERLA Z ARCHIVU

NOVINKA

MARTA KUBIŠOVÁ &
BRATŘI EBENOVÉ

RENÉE FLEMING

ADVENTNÍ PÍSNĚ A KOLEDY

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 výsledkem jsou vánoční
písně na pomezí jazzu a klasické
hudby.

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.

Mimořádná nahrávka
naplněná tajuplnou
atmosférou svátečních dní

CHRISTMAS IN NEW YORK
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TOP TIP

TOP TIP

BAROKNÍ VÁNOCE
S COLLEGIEM
MARIANUM

TŘPYTIVÉ VÁNOCE
S EVOU URBANOVOU

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.

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

Nenechte si ujít dvojnásobný
hudební dárek Evy Urbanové
navozující překrásnou
atmosféru Vánoc
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SILVESTROVSKÝ SPECIÁL
GALERIE KOMIKŮ

NOVINKA

FELIX HOLZMANN

XINDL X
G2 ACOUSTIC STAGE

Nezapomenutelné scénky populárního komika, který byl v uplynulých
letech ozdobou každého televizního Silvestra, patří již desítky let mezi
nejúspěšnější tituly Supraphonu. Holzmannův humor vycházející
z nemožnosti dorozumět se
s „pitomcem“ je nadčasový, a proto
stále žádaný. Jména jeho partnerů
na těchto nahrávkách jsou
dokladem toho, že Holzmann měl
ve svém žánru výsadní postavení
a roli jeho „nahravače“ se
nerozpakovali přijmout takové
osobnosti, jako Karel Gott či
Miloslav Šimek.

Návrat krále humorných
skečů na dvou výběrových
albech Supraphonu

Xindl X v akustickém koncertu společně s exkluzivním hostem Ewou
Farnou. Společně s nimi se na scéně blýskl i The Tap Tap Orchestra
a řada dalších hostů. „Na naší poslední desce Čecháček Made jsme se
vrátili k akustickému hraní a teď jsme do stejné podoby zaranžovali
i starší písně. Stejně jako na desce jsem i tady přizval ke spolupráci
hostující dechovou sekci. Kromě toho se také objeví kapela The Tap Tap
a zpěvačky Ewa Farna a Mirka Miškechová. I když jde o malý akustický
koncert, tak v jeden moment bylo na pódiu pětadvacet lidí, takže to je
dost velké," prozradil s úsměvem oblíbený písničkář.

Oblíbené písně Xindla X
v akustickém podání stále
s humorem, ironií
a nadhledem glosují
paradoxy současné doby…
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NESMRTELNÝ HUMOR
PERLY Z ARCHIVU

ROZPRÁVKA O UMĚNÍ
ANEKDOTÁŘSKÉM
VLASTA BURIAN,
OLDŘICH NOVÝ …
Veselé vyprávění o vzniku humorných situací, které jsou živnou půdou
anekdot, jež si lidé vyprávějí i mnoho let od jejich vzniku. Supraphonline
přináší vzácnou archivní nahrávku s legendami stříbrného plátna filmů
pro pamětníky. Zasmějte se umění anekdotářskému v povídání Vlasty
Buriana, Josefa Cincibuse, Františka Černého, Jiřího Štuchala
a hvězdného Oldřicha Nového. Čeká vás vyprávění: Znáte tu o elektrice?,
Dáma flekuje, Biologické hodnoty,
V ordinaci psychiatrově a titulní
Rozprava o umění anekdotářském.

Hvězdy filmů pro pamětníky
v neodolatelně humorných
vyprávěních
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ŠIMEK & GROSSMANN
KOMPLET NAHRÁVEK
Za několik málo let společné existence na scéně divadla, televize
a rozhlasu vytvořila dvojice herců, zpěváků, komiků a humoristů
Miloslav Šimek a Jiří Grossmann řadu vystoupení, z nichž většina žije
dosud nejenom ve vzpomínkách diváků, ale zůstala zachována
v nahrávkách oficiálních firem (Český rozhlas, Česká televize, Panton,
Supraphon, Producentské centrum Františka Rychtaříka) i ve sbírkách
soukromých sběratelů. V našem kompletu jsme shromáždili veškeré
dostupné záznamy vystoupení obou komiků a seřadili je tak, jak
skutečně na scéně probíhaly. Některé záznamy (např. z archivu Českého
rozhlasu) uslyší posluchači zcela poprvé, neboť jde o skutečné objevy,
zachráněné před smazáním (Besídka u mikrofonu, Radionokturno).
Záznamy kompletují představení Návštěvní dny, Besídky zvláštní školy,
Othello odpadá, Večer pro otrlé, Besídku v rašeliništi, Besídku divadelní,
Hop dva tři, Pánský večírek, Potoky modré krve a to v celém rozsahu,
bez upravujících zásahů. O objevy
podkladů se zvláště zasloužila
skupina sběratelů, znalců
a nadšenců, kteří čerpali ze svých
mnohaletých výzkumů.

Sedmnáct nečekaných
setkání se známou dvojicí!
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VESELÁ POHÁDKA O SMUTNÉ PRINCEZNĚ

SILVESTROVSKÝ DÁREK

ŠÍLENĚ SMUTNÁ
PRINCEZNA
HELENA VONDRÁČKOVÁ
& VÁCLAV NECKÁŘ

IVAN MLÁDEK
ZÁPISKY ŠÍLENCOVY

Hudební pohádka Šíleně smutná princezna je určena především malým
– ovšem ne těm nejmenším divákům. S humorem vypráví příběh prince
a princezny ze sousedních spřátelených zemí, kteří mají uzavřít sňatek,
o čemž rozhodli jejich moudří otcové se svými rádci. Královské děti však
o svém osudu chtějí rozhodnout samy a samy si také touží vybrat
životního partnera, který se bude
líbit jim, a ne takového, kterého
určí státní důvody.

Hudebník, zpěvák, textař a malíř amatér je také autorem několika
vyprávění z vlastního života. Tak jako v malířství je Mládek fascinován
vlastním objevem zákonu obrácené perspektivy, kdy věci blízké jsou
malinké a vzdálené obrovské, tak i ve vyprávění se zaměřuje na detailní
popisy jednotlivých členů rodiny a podrobná líčení vlastních
každodenních úkonů s úpornou potřebou zachytit každou maličkost.
Popírá tak jakoby zákony příběhu a s nutkavým puntičkářstvím popisuje
například své probuzení, ranní toaletu, oblékání, cestu k tramvaji, jízdu
tramvají i snídani v mléčné jídelně. Jeho formalistické objevy jsou
nečekané a v kombinaci se smrtelně klidným projevem autora vytvářejí
komické situace, jež jsou zdrojem
osvobozujícího humoru.

Humorné vyprávění ze života
Legendární filmová pohádka
s písněmi Jana Hammera ve
speciálním audio podání
hlavních protagonistů.
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SKVOSTY V SUPRAPHONLINE

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
VŠECH 15 HER A TEXTY, NA KTERÉ SE NEDOSTALO
Za čtyřiačtyřicet let své činnosti uvedlo DJC patnáct divadelních premiér, sehrálo nespočet představení v Praze i na zájezdech, stalo se neodmyslitelným
kulturním fenoménem moderních dějin českého humoru a svými hrami ve zvukové podobě potěšilo miliony posluchačů.

Posluchač díky Supraphonline dostává celou produkci
fenomenálního Divadla Járy Cimrmana, která má
a ještě dlouho bude mít své obdivovatele.
DETAIL

