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VALENTÝNSKÝ SPECIÁL

SUPRAPHONLINE PRO ZAMILOVANÉ
VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ

DETAIL

TIP

NIGHTWORK
SEXY COOL DRIVER
Na svátek všech zamilovaných si
můžete zanotovat nový singl skupiny
Nightwork, který vypráví o tom, jak
nejvíc ze všeho milují svoji mašinu,
bicykl, ale i holky a kluky. Autorem
skladby je tradičně duo František
Soukup – Jakub Prachař.

DETAIL

JEŠTĚ ŽE TĚ, LÁSKO, MÁM
19 HITŮ O LÁSCE
Valentýnské s láskou sestavené album písní o lásce má šanci potěšit
prověřenými hity milence s vlasy na ústupu, ale i ty s dredy. Nevěříte?
Pak stačí prostý pohled na soupisku titulů a interpretů, zahrnující Láska
moja i Milování za svítání, Chci tě líbat i Okno mé lásky, Prvá i Něco
o lásce, Prý se tomu říká láska
i Lásko má, já stůňu… Téměř
všichni interpreti, kteří od
šedesátých let až do současnosti
v oboru romantických songů Česko
a Slovensko oslovili, tady jsou! Je to
1000x oslavená láska v písních
popových, rockových i folkových,
vždy ale hitově velice proslulých!

EVEREGREEN PRO ZAMILOVANÉ

KAREL GOTT
LÁSKO MÁ

DETAIL

AKTUÁLNĚ

Kdykoli na některém ze svých koncertů začne Karel Gott zpívat: „Lásko má,
jsi krásná, jak hudba zní tvůj hlas…“,
sklidí frenetický potlesk. Není tedy
jistě divu, že právě pod názvem
Lásko má se přes čtyřicet
nejkrásnějších milostných písní
v podání nejpopulárnějšího českého
pěvce lásky dostává na svátek sv.
Valentýna i ke všem zamilovaným
posluchačům.

DUETY

HANA ZAGOROVÁ
DÁVNÉ LÁSKY
K zamilovaným chvílím patří
i písničkové duety. V historii české pop
music byly jedny z nejoblíbenějších
v podání Hany Zagorové a jejich
pěveckých hostů. Na speciální
kompilaci Dávné lásky najdete
dvaadvacet skvělých příkladů. Krom
těch snad spíše očekávatelných, jako
jsou Karel Gott, Vlastimil Harapes,
Štefan Margita, Karel Vágner, Petr
Rezek, Drupi, Stanislav Hložek či Petr
Kotvald, tu najdete i hlasy herců
Borise Rösnera nebo Juraje Kukury.

DETAIL

DETAIL

NO NAME LOVE SONGS
Jedna z nejpopulárnějších
slovenských kapel připravila speciální
dárek k svátku všech zamilovaných!
Album s jednoznačným názvem Love
Songs obsahuje nejslavnější pomalé
skladby, kterými si kapela získala
přízeň fanoušků v Čechách i na
Slovensku. Na kolekci jsou skladby
Žily, Prvá, Duša a ja, Stromy nebo Čím
to je?! a další baladické písně.

VALENTÝNKA

DAVID DEYL
Počítám… na rukou… kolik dní jsem
sám od ní…A tvůj stín je tu dál. Přízrak
tvůj spí dál se mnou… zpívá skladatel
a zpěvák David Deyl v sugestivní
písničce o ztracené lásce. Davidovo
nejnovější album Zásah obsahuje
celkem 11 písní, které ať už slavíte či
neslavíte svátek svatého Valentýna,
vám určitě zpříjemní chladné zimní
dny.

DETAIL
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KLASIKA PRO ZAMILOVANÉ

DETAIL

ZAMILOVANÉ RETRO

UMĚNÍ MILOVAT

Písničky s texty Jiřiny Fikejzové a povídáním Miroslava Horníčka.
Výběr písní a vyprávění o vztazích žen a mužů potěšil už v roce 1978 –
a platí to dodnes! Jiřina Fikejzová
věnovala výborné texty mnoha
předním zpěvačkám, řadu z nich tu
najdete. Marie Rottrová, Vlaďka
Prachařová, Jana Kratochvílová,
Helena Vondráčková, Hana
Hegerová a Eva Pilarová zde dostaly
přátelského oponenta v Miroslavu
Horníčkovi, doplňujícím písničky
povídáním s tradičním nadhledem
a vtipem.

DETAIL

TÉ, KTEROU MÁM RÁD

LÁSKYPLNÁ KLASIKA

DETAIL

WILLIAM SHAKESPEARE
SONETY

Zamilované písničky pro pamětníky,
i tak by se dnes dalo nazvat album
Té, kterou mám rád. Jde
o dvaadvacet nestárnoucích
písniček, které nahrál Václav Hybš
se svým orchestrem a zpěváky
Karlem Gottem, Waldemarem
Matuškou, Evou Pilarovou, Karlem
Černochem, Josefem Lauferem,
Jiřím Kornem a mnoha dalšími.

AUDIOKNIHA

DETAIL

DEN ŽEN, DEN MUŽŮ

Ovidiův dva tisíce let starý text dává
rady mužům a ženám, kterak lásku
získat a udržet si ji. Nezapomenutelná
nahrávka hereckých legend: Ireny
Kačírkové a Miloše Kopeckého je
opravdovým klenotem v nabídce
mluveného slova na Supraphonline.

OHLÉDNUTÍ
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Shakespeare psal sonety po celý svůj
tvůrčí život a pokládal je za své stěžejní
dílo. Stejně jako v jeho hrách
nacházíme poetiku a lyričnost, v jeho
poezii je mnoho dramatických prvků:
přesná stavba a gradace. Toto básnické
a meditativní dílo oslavující lásku i ženu
bylo mnohokrát přeloženo do češtiny.
Nabízíme vám sonety v přednesu
nezapomenutelného Václava Vosky.
DETAIL

GIOVANNI BOCCACCIO
DEKAMERON
Velký otec moderní literatury Giovanni Boccaccio napsal své nejslavnější dílo
v polovině 14. století. Od té doby žil Dekameron po celá staletí oslavován
i zatracován, parafrázován, napodobován. Ze sta příběhů, které si v Dekameronu
vypráví společnost sedmi mladých urozených dam a tří mladých mužů na
odlehlém zámečku u Florencie, skvěle načetl Miloš Kopecký. Dva z příběhů mají
silný erotický náboj a všechny jsou
neobyčejně aktuálním obrazem
platným i pro dnešní svět.

KLASIKA PRO ZAMILOVANÉ

DETAIL

ALBUM LÁSKY
NEJKRÁSNĚJŠÍCH
MELODIÍ
Melodie, které jsou něžné, které pohladí a zamilovaným řeknou víc než
nejlépe volená slova, přináší výběr nazvaný Album lásky. Zaposlouchejte
se do melodie z Bernsteinova muzikálu West Side Story, Lennonova
a McCartneyho Yesterday, Lisztova Snu lásky. Nechte rozeznít Frimlovu
Indiánskou píseň lásky či dokonce Chaplinův hit Světla ramp. Potěší vás
také slavné Adagio z Rodrigova
Concerta de Aranjuez. Tyto a ještě
další melodie v podání našich
špičkových interpretů budou určitě
tím nejlepším tlumočníkem lásky.

