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NEJKRÁSNĚJŠÍ PÍSNĚ PRO NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY

MARTIN CHODÚR
HALLELUJAH – VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY
Martin Chodúr si po dvouleté usilovné práci splnil velký sen: natočil desku se
šedesátičlennou filharmonií a s repertoárem, který dlouho střádal. Zvukově
opulentně znějící kolekci skladeb zahajuje v latině zpívaná klasika Adeste
fideles pastores, dále tu najdete různě staré skladby z Francie, Británie,
Ameriky, ale také Čech a Moravy. Některé z nich jsou již známé v domácích
verzích, jiné jsou vítaným objevem. Všechny dostaly jedinečný orchestrální
či kapelový kabát z dílny skvělých aranžérů a pečlivou práci zvukových
mistrů. Chodúrovo zpívání pak není jen ušlechtilým přednesem, ale vskutku
prožitým příběhem s duchovní i lidskou zkušeností. Titulní skladbou je
proslulé Cohenovo Hallelujah, ovšem zbavené nálepky téměř odrhovačky.

Prosté písničkářově předloze se dostalo velké instrumentace, ve které se
však neztratilo původní textové poslání, přesahující omílání v talentových
soutěžích. Také většina ostatních skladeb využívá filharmonického zvuku, od
lidových pastorelek přes klasické vánoční melodie či americkou zasněženou
romantiku až po melodicky mohutné téma britské skupiny Frankie Goes To
Hollywood.
Během prosince budete mít možnost navštívit některý z vánočních koncertů
Martina Chodúra, detailní přehled naleznete na www.martinchodur.cz.
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KONCERT

DOPORUČUJEME

MAREK ZTRACENÝ
10 let od Ztrácíš
Forum Karlín

CONCEPT ART
ORCHESTRA
Vánoce dospělých

Marek Ztracený má mimořádně povedený
rok 2018! V červnu vydal nové album
Vlastní svět, nadšeně přijaté jak fanoušky,
tak i hudebními publicisty. Pilotní singl
Minulost několik týdnů vedl žebříček
nejhranějších domácích nahrávek v českých
rádiích, a na podzim dokonce zpěvák
dvakrát vyprodal pražské Roxy a brněnské
Sono se skvělými koncertními křty.
Aktuálně představuje nový singl a videoklip
s názvem To se mi líbí z posledního alba
Vlastní svět. Herečka Nikol Štíbrová se
v klipu projevila jako vášnivá fanynka, která svůj idol neváhala svléknout
a připoutat k posteli. Poslední letošní velkou událostí pak bude vydání DVD
10 let od Ztrácíš – Forum Karlín. Jedná se o záznam výročního koncertu
z 27. listopadu loňského roku ve vyprodané hale Forum Karlín, kde zpěvák
oslavoval deset úspěšných let na hudební scéně. Na DVD záznamu nechybí
největší hity od Ztrácíš až po aktuální To se mi líbí, ale i hvězdní hosté Karel
Gott a Marta Jandová.

TOP TIP

PETR BENDE & BAND
Vánoční koncert
Živé dvojCD je záznamem hned dvou koncertů, a to ze Sono Centra v Brně
(2016) a Domu kultury v Uherském Brodě (2017). Na jedinečnosti Petrových
vánočních koncertů dodává vždy netradiční sestava a speciální hosté.
Na prvním CD se ke kapele Petr Bende & band, která letos slaví 15leté
výročí, přidává seskupení hudebníků Shadow Quartet. Spojení violoncella,
akordeonu, kontrabasu a houslí je velmi působivé. Na druhém CD doplňuje
kapelu jedinečná Cimbálová muzika Gromba, která obohatí zvuk o lidovost,
jež je pro Petrovy projekty již takřka charakteristická. Hudba napříč žánry,
osvědčené hity i překvapení v podobě úprav klasických koled a zahraniční
skladby v netradičním aranžmá. Vzácní hosté koncertu, se kterými si Petr
zazpíval duet, jsou opravdu již legendy –
písničkář Jaroslav Samson Lenk a hudebník
Roman Dragoun. Sestavu doplňují dětské
pěvecké sbory Campana z Uherského
Brodu a Rosa z Brna. DvojCD v netradičním
obalu a s bonusem v podobě plakátu
uvnitř a působivé koláže fotek.

VÁNOCE S KARLEM GOTTEM

KAREL GOTT

Vánoce ve zlaté Praze – Bílé Vánoce – Ta pravá
Na Supraphonline naleznete rozsáhlou diskografii dvaačtyřicetinásobného
zlatého slavíka Karla Gotta. V době adventu a Vánoc připomínáme nejen jeho
legendární vánoční alba, ale také jeho letošní novinku s názvem Ta pravá, která
je atraktivní kolekcí světových evergreenů i novějších písní, výtečně padnoucích
do současného Gottova repertoáru. Album Ta pravá doporučujeme jako
ideální dárek pod stromeček, buď ve formátu CD, nebo jako LP s vlastnoručním
podpisem Karla Gotta.

feat. Dan Bárta, Markéta
Foukalová & Milan Cimfe

Předchozí album předního českého
jazzového big bandu Concept Art
Orchestra získalo v roce 2015 cenu Anděl
v kategorii jazzové album roku. Album
s názvem The Prague Six obsahovalo
skladby šesti mladých autorů, zásadních
postav na české jazzové scéně – dirigentky
bigbandu a trumpetistky Štěpánky
Balcarové, saxofonisty Luboše Soukupa,
klavíristů Víta Křišťana, Martina Brunnera
a Tomáše Sýkory a trombonisty Jana
Jiruchy ml. Stejné autorské sdružení je
podepsáno i pod novinkou nazvanou „Vánoce dospělých“. Pro několikrát
již koncertně provedený projekt progresivně aranžovaných vánočních koled
i Vánocemi volně inspirovaných písní (například na básně Jana Skácela nebo
Fráni Šrámka) přizval orchestr zpěváky Dana Bártu, Markétu Foukalovou
a Milana Cimfeho. Společným jmenovatelem všech skladeb jsou sice
Vánoce, ale nejde o klasickou „sezónní“ nahrávku, která má šanci zaznít
jen u vánočního stromku - album je zcela nadčasové a lze si jej vychutnat
v průběhu celého roku.

VÁNOCE S LUCIÍ BÍLOU

LUCIE BÍLÁ

Bílé Vánoce Lucie Bílé – Bílé Vánoce
Lucie Bílé II. – Bílé Vánoce v Opeře
V bohaté diskografii Lucie Bílé zaujímají výsostné postavení její vánoční alba.
V loňském roce vydala pokračování fenomenálně úspěšného alba z roku 2010
pod osvědčeným názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Oproti prvnímu dílu, které
obsahuje ty neznámější světové a české vánoční songy, toto pokračování
nabízí tradiční vánoční melodie, majestátní balady i svižné swingovky, ale i tři
původní domácí písně. Alba vznikla ve spolupráci s klavíristou, kapelníkem
a hudebním producentem Petrem Maláskem. V roce 2013 se vánoční
koncept Lucie Bílé se dočkal koncertního záznamu v podobě CD+DVD.
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LETOŠNÍ VÁNOČNÍ NOVINKY

NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÁNOČNÍ ALBA

VÁNOČNÍ KOLEDY POPRVÉ DIGITÁLNĚ
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TOP TIP

NOVINKA

ZAZ
Effet Miroir

EROS RAMAZZOTTI
Vita Ce N‘é

Francouzská zpěvačka Isabelle Geffroy,
kterou budete znát spíše pod jménem
Zaz, se po albu Paris odmlčela na
poměrně dlouhou dobu. Příprava
její čtvrté desky Effet Miroir jí zabrala
čtyři roky, ovšem dobu čekání svým
fanouškům nyní kompenzuje hned
patnácti písničkami, které jsou inspirované
zážitky z nekonečných cest a koncertů,
během nichž potkala a poznala spoustu
lidských tváří a charakterů. Různé vlivy
jsou patrné i na jejich žánrovém pojetí,
kde vedle obvyklého šansonu uslyšíte také pop, rock, latinské rytmy,
rock‘n‘roll, elektroniku, disco, electro pop nebo reggae. Zaz zatím z Effet
Miroir zveřenila první dva singly – Qué vendrá a Demain c’est toi. V únoru
zpěvačka vystoupí na dvou koncertech v pražském Foru Karlín.

Čerstvý pětapadesátník Eros Ramazzotti
po albu Ali e Radici najel na tříletý rytmus
vydávání desek a podařilo se mu ho
dodržet i v případě té s číslovkou čtrnáct.
Novinka dostala název Vita Ce N‘é a italský
hudebník na ni zařadil hned patnáct
písniček, které si produkoval on sám.
Podle jeho slov „představují ten historický
moment, kdy dovršil pětapadesát let
a zároveň jsou pozitivním poselstvím“.
Tento záměr mu pomohli naplnit i tři
hosté – Kanaďanka Alessia Cara, Portoričan
Luis Fonsi a německá hvězda Helene Fischer. Opět na nahrávce míchá
pop s rockem a italštinu se španělštinou. Eros Ramazzoti vystoupí příští rok
v říjnu v pražské O2 areně.

DOPORUČUJEME

MICHAEL BUBLÉ
Love
Když se Michael Bublé před dvěma roky
dozvěděl o rakovině svého nejstaršího,
teprve tříletého syna, nikdo nedokázal
predikovat, jak dál bude pokračovat jeho
kariéra. Před rokem a půl naštěstí skončila
léčba malého Noaha a zpěvák se nakonec
vrátil ke své práci, což dokládá i albová
novinka Love. Pro její nahrání opět po
letech přizval ke spolupráci kanadského
legendárního producenta Davida Fostera,
kterého doplnil ještě držitel Grammy
Jochen Van der Saag. Společně vybrali
devět slavných skladeb převážně z Great
American Songbook a k nim dopsali tři zbrusu nové písničky. Mezi
převzatými najdete například My Funny Valentine, When I Fall In Love,
Unforgettable, Kristofferonovu Help Me Make It Through The Night nebo
La Vie en rose, v níž zazpívala i americká jazzová zpěvačka Cécile McLorin
Salvant. Dvě nové skladby si napsal sám společně s členy své kapely
a třetí mu složili Charlie Puth společně s Johanem Carlssonem z Carolina
Liar. Novinky z desky Love si budete moci vychutnat příští září na koncertě
v O2 areně.

JAZZ TIP

NAJPONK
What’s Next
Klavírista Najponk patří v Čechách
k průkopníkům mainstreamového jazzu,
z jehož bezedného katalogu vybírá čas
od času perly pro svá alba. Jakkoli jeho
repertoár tvoří především tzv. standardy,
vynikají jeho nahrávky nebývale invenční
hrou, dokonalým smyslem pro styl
a rytmus. Pro každé album si Najponk
zpravidla vybere jiné spoluhráče, nové
album What’s Next tentokrát nahrával
se slavným švédským kontrabasistou
Hansem Backenrothem a bubeníkem Jiřím
Slavíčkem.

NOVINKA

THE 1975
A Brief Inquiry Into
Online Relationships
Se třetí studiovkou přichází britská
poprocková formace The 1975. Deska se
pyšní titulem A Brief Inquiry Into Online
Relationships, ačkoliv pracovní název
byl daleko jednodušší – Music For Cars.
Produkce alba se ujal frontman kapely
Matthew Healy a bubeník George Daniel
a jedná se tak o první desku, kterou si
kapela produkovala sama. Novinka vznikala
ve spojení s další studiovou deskou Notes
On A Conditional Form, která má vyjít příští
rok v květnu.

FOLK TIP

LENKA FILIPOVÁ
Oppidum
Po dlouhých patnácti letech vydává Lenka Filipová písničkové album.
V mezidobí stihla natočit hned dva živáky, nahrávku klasické hudby
a poskládat dvě kompilace. Nyní toto čekání končí s deskou Oppidum, jejíž
název napovídá, kam česká kytaristka a zpěvačka tentokrát zamířila. Už léta
na svých koncertech hraje společně s harfenistou Seanem Barrym keltské
tradicionály a z nich vyskládala podstatnou část z jedenácti písniček, které
na desku zařadila. Barry se pochopitelně podílel i na studiových verzích, a to
nejen instrumentálně, ale také jazykově. Lenka Filipová je totiž nazpívala ve
starém jazyku gaelic, irském i skotském, dále bretonsky a anglicky. Jedinou
písničkou, která není tradicionálem, je
Kathy‘s Song Paula Simona, již na albu
naleznete ve dvou jazykových verzích –
původní a české. Text druhé napsal pro
zpěvačku David Stypka.
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NOVINKA

NOVINKA NA CD+DVD

LUCIE
VONDRÁČKOVÁ
Růže

MARTA KUBIŠOVÁ
Naposledy

Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková
vydává po pěti letech nové album
s názvem Růže. Jedenácté řadové
album je nabité dvaceti písněmi, včetně
dvou bonusů. Zpěvačka na desce
spolupracovala i se zahraničními autory
a hudebníky, nahrávka se míchala v Los
Angeles, New Yorku i Montrealu. Růže
má díky tomu moderní zvuk a atmosféru.
Ze zahraničních jmen dostala spoustu
prostoru americká skladatelka Kari Kimmel,
kanadský autor Paul Baraka je podepsán
pod dvěma písněmi. Lucie Vondráčková si napsala text ke skladbě Nic víc,
mezi dalšími textaři nechybí osvědčená Hana Sorrosová, Bára Ježková,
Lukáš Fišer a Radim Flender, hudbu skládali i Light And Love, Pam Rabbit,
Jindřich Parma, Jiří Vondráček nebo Václav Noid Bárta.

VÁNOČNÍ ALBUM

ONDŘEJ RUML
Zapomenutý příběh
Nové album Ondřeje Rumla je netradiční.
Písně Zdeňka N. Bričkovského spolu
s nejznámější koledou Narodil se Kristus
Pán protkané průvodním slovem Boleslava
Polívky jako střípky skládají dnes již tak
trochu zapomenutý příběh. Album vypráví
ale nejen o narození Ježíška v Betlémě,
ale i o tajemném zrození zářivého Světla
v nás, které se v nás může rozsvěcet
každý den – drobnými dobrými skutky,
láskou k druhému člověku. Nápaditými
aranžemi opatřil písně hudební skladatel
David Rotter. Vedle zmíněných umělců
se na nahrávce dále podíleli dětský sbor Iuventus Gaude z Jablonce nad
Nisou a muzikanti, se kterými Ondřej Ruml spolupracoval již na předchozích
projektech: Josef Štěpánek (kytary), Rasťo Uhrík (kontrabas, baskytara),
Martin Rufer (piano) a Jana Bezpalcová (akordeon). Rytmickou složku
v podobě cajonu a dalších všemožných perkusí hraje zpěvák sám. Umělecká
díla vytvořila speciálně pro obal tohoto alba výtvarnice Jitka Chrištofová.

VÁNOČNÍ POPOVÁ KOMPILACE

PŘICHÁZÍ DOBA
TAJNÝCH PŘÁNÍ…
Přichází doba tajných přání, zázraků a nadějí, přichází divná doba tání, kdy
se všichni mají raději… Přichází dítě, které
v dlani nese lidem hvězdu hvězd, přichází
dítě, jež nás chrání a chce nás dobrou
cestou vést… Pokojný advent a hezké,
láskyplné Vánoce přejí Karel Gott, Hana
Zagorová, Karel Černoch, Eva Pilarová,
Marie Rottrová, Jaroslav Uhlíř, Václav
Neckář, Helena Vondráčková, Jakub
Smolík, Dagmar Pecková a další.

Trojnásobná vítězka čtenářské ankety časopisu
Mladý svět Zlatý slavík Marta Kubišová se rozhodla,
že ve svých pětasedmdesáti letech ukončí svou
pěveckou kariéru. Její umělecká dráha je dodnes
jen málo uvěřitelným příběhem mimořádně
úspěšné zpěvačky, kterou se politická moc
snažila zcela zlikvidovat a z paměti lidí vymazat
a která po dlouhých letech nečinnosti vyrostla do
pozice morální ikony národa. V rámci vystoupení
v beznadějně vyprodané pražské Lucerně zazněly
nejen největší hity, ale také několik písní z jejího
posledního alba Soul, kterým Marta Kubišová
ukázala, že má stále co říct. Martu a její hosty doprovodila skvěle obsazená
skupina Petra Maláska.

ZE SVĚTA MUZIKÁLŮ

JAKUB
HÜBNER – I.
Muzikálový herec, zpěvák a textař Jakub
Hübner přichází se svým prvním albem.
Uslyšíme na něm jak ústřední melodii
Never Enough v české verzi Dám ti víc,
než mám z hudebního filmu Největší
showman či skladbu Sára z muzikálu Plesu
upírů. V jeho interpretaci zazní i slavný hit
z repertoáru Věry Špinarové Jednoho dne
se vrátíš či duet s Michaelou Noskovou
Žij touto chvílí z muzikálu Wicked. Tyto
skladby byly nahrány za doprovodu
Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Avšak i komorně laděný repertoár z původní
i převzaté tvorby je doprovázen převážně akustickými nástroji, které dávají
vyniknout všem hlasovým rejstříkům interpreta. Jakub Hübner začal pěvecký
talent rozvíjet již v deseti letech v Kühnově dětském sboru. Po maturitě na
říčanském gymnáziu studoval dalších pět let na Mezinárodní konzervatoři
Praha obor muzikálové herectví.

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

MANŽELSTVÍ
JE DNESKA
INSTITUCE HEZKÁ
Nahrávky z let 1908–1947
V současné době statistiky zaznamenávají
ve společnosti úplně jiné postavení
instituce manželství, než jak ji sugeruje
název tohoto souboru zvukových snímků.
Nicméně většina situací, o nichž tyto letité
nahrávky pojednávají, se v posledních více
než sto letech výrazněji nezměnila. Výjimku
nepochybně představuje poněkud naivisticky
provedené pásmo Česká svatba (tracky
5 a 6) v provedení krajanského pěveckého
sdružení působícího v dvacátých a třicátých
letech v Chicagu a New Yorku. Tento amerikánský soubor popisuje námluvy
a oddavky, jak snad v ideálním případě mohly na českém či moravském
venkově probíhat někdy koncem devatenáctého století.
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NOVINKA
KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ
DOPORUČUJEME

NOVINKA
POPRVÉ DIGITÁLNĚ

MUSICA
FLOREA
JIŘÍ BÁRTA
MAREK
J. S. BachŠTRYNCL
JAN
REQUIEM
SOLEMNE,
The ZACH
Six Cello
Suites

PRAŽSKÝ SKUPINA
VOKÁLNÍ
FILHARMONICKÝ
SBOR
JIŘÍHO
LINHY
LUKÁŠ VASILEK
Instrumentální
BOHUSLAV
MARTINŮ KANTÁTY
skladby
starých
Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek
českých
mistrů
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,

DETAIL

VESPERAE
DE BEATA VIRGINIE
Přední a oceňovaný český violoncellista Jiří

JAN
ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,
Bárta přináší na svém novém albu komplet
Vesperae
de Beata
Virgine
Bachových cellových
suit. Vrací
se takD dur (Mariánské ne‰pory)

k repertoáru,
který nahrál
již před 23Sylva
lety, Čmugrová – alt,
Michaela
Šrůmová
– soprán,
obohacen
o mnoho životních
interpretačních
Čeněk
Svoboda
– tenor, iJaromír
Nosek – bas, Musica Florea,
zkušeností, a to
ve zcela novém
pojetí
– pro Štryncl
Collegium
Floreum,
dirigent
Marek

nahrávku tentokrát použil barokní violoncello
se střevovými
strunami,
vyznění
Jan
Zach, nové
jméno včímž
tétocelkové
ediční řadě,
bývá řazen mezi „českou
skladby přiblížil
její pravděpodobné
originální
hudební
emigraci“
18. století. Než však
ve svých 28 letech ve válečném
podobě
– namísto
expresivity
spíšehezkou řádku skladeb. Těžiště
roce
1741
opustil Čechy,
měl přichází
už za sebou
meditace
a zklidnění.
Bárta
ke kompletu
jeho
tvorby
leží v oblasti
hudby
liturgické; jen text zádušní mše zhudebnil
přistupuje
jako k šestivěté
přičemž
nácvikupražských
nového provedení
třikrát.
Requiem
solemne symfonii,
c moll patřilo
na kůrech
kostelů
přípravě
studiové
nahrávky věnoval
mnoho
času
a interpretační
i zvukové
ka těm
nejčastěji
provozovaným
(svědčí
o tom
množství
dochovaných
péče. Nahrávka
aspiruje
událost Tuto
sezóny.
opisů)
a zaznívalo
z nichna
až vážno-hudební
do století dvacátého.
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
Multižánrový Epogue Quartet si od svého
vlastním.
založení v roce 1999 našel pevné místo na české
a evropské hudební scéně, výrazně posunul
hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval
se ve špičkový soubor, který je zván ke
spolupráci celou řadou skvělých hudebníků
z různých odvětví muzikantské branže. Z výčtu
nejzajímavějších projektů jmenujme turné
s Danem Bártou a Illustratosphere, spolupráci
DETAIL
s kapelami Monkey Business, Tata Bojs,
Clarinet Factory, nebo koncerty a nahrávky
s Michalem Pavlíčkem, Gregory Porterem, Lenkou Dusilovou, Robertem
Balzarem, Dashou, Ondřejem Brzobohatým, Tomášem Klusem, Kamilem
Tři
díla, výmluvně
charakterizující
hudební
baroko,
klasicismus
Střihavkou,
Lucií Bílou,
Ewou Farnou,
Gabrielou
Vermelho,
na poli klasičtějším
apak
romantismus,
uslyšíte vRadkem
podáníBaborákem,
přední osobnosti
soudobé
s Dagmar Peckovou,
Ivanemčeské
Klánským,
Ludmilou
interpretace,legendárního
klavíristy
Moravce.
Obsahové
Peterkovou a v neposlední řadě
právěIvana
s Janem
Kučerou,
jehož hudbu
avěnovanou
kompoziční
stylistické
kontrasty
kompozicnanatomto
tomto
albu umožňují
Epoque
Quartetu
vám přinášíme
novém
albu.
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 zvioloncellistka
roku 1838, tedy
doby se po
Argentinská
SolzGabetta
zápasu
osmadvacetiletého
loňské spolupráci
s Ceciliou Bartoli vrací zpět
skladatele
ušlechtilou,
krásnou
k sólovémuohraní.
Svůj letošní
recitál věnovala
aněmeckému
umělecky bohatě
talentovanou
skladateli
Robertu Schumannovi.
dceru
jeho
učitele Wiecka,
Kláru.Bertrandem
Je
Nahrála
je společně
s klavíristou
to
cyklus 13aklavírních
miniatur
Chamayou
se švýcarským
Kammerorchester
o
dětech
jejich světě.
Basel
podataktovkou
Giovanniho Antoniniho.

NOVINKA

EPOQUE
QUARTET PLAYS
JAN KUČERA

TOP TIP

IVAN MORAVEC
KLAVÍRNÍ RECITÁL

NOVINKA

SOL GABETTA
Schumann

DETAIL

Ivo Kahánek
– klavír,
Jaromír poprvé
Meduna – recitace ad.
Původní
album vyšlo
v Supraphonu
vKdyž
roceroku
19681955
a nyní
je
vydáváme
poprvé
Miloslav Bureš poslal Bohuslavu Martinů svou první
digitálně.
Interpretaci
starých
českých
báseň Píseň
o studánce
Rubínce,
dotkl se nejhlubších míst skladatelova
mistrů
podání
Vokální na
skupiny
Jiříhodo kraje skladatelova dětství
srdce. vBásník
ji zasadil
Vysočinu,
Linhy
se dostalo
významného
ocenění
ještě v osobě starého poutníka
a vzpomínek.
Martinů
se musel
zhlédnout
dříve,
než byla
tatorodného
deska dokončena:
dvě
vracejícího
se do
kraje. S Otvíráním
studánek byl hotov za 9 dní
první
nahrané skladby
Míčovo Rondo
a věta
z klavírní
Sonatiny
durroku
a zhudebnění
čtveřice–Burešových
básní
uzavřel
Mikešem
z horAspůl
Jana
Vaňhala
– byly
totiž uvedenypro
na přehrávce
zahraniční
před Křtitele
svou smrtí.
Kantáty
představovaly
skladatelepro
významné
spojení
kritiky
a publicisty,
přítomné
v Praze usituace
příležitosti
Mezinárodního
jazzového
s domovinou
v době,
kdy politická
a později
podlomené
zdraví
festivalu
PRAHA
66, kde
byly velmi
kladně
hodnoceny.
Věříme
že se
stále ubíralo
naději
na návrat
domů.
Co asi
prožíval, když
ve proto,
švýcarském
budou
líbit i vám.
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.
Původní tři alba Zimních nálad vycházející
po tři roky za sebou věnované písničkám se
zimní tématikou nyní vydáváme zabalené
do jednoho titulu se zajímavou cenou.
Doufáme,
že písničky
vám zpříjemní
NOVINKA
KLASIKY
– HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ
nadcházející zimní dny… Přejeme krásné
Vánoce a vše dobré do nového roku.

PRO DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY

ZIMNÍ
NÁLADY 1–3

COLLEGIUM
MARIANUM

DETAIL

JANA SEMERÁDOVÁ, SERGIO AZZOLINI,
XENIA LÖFFLER, LENKA TORGERSEN

FRANTIŠEK
OPERNÍ TIP 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 jeárie
už zpředchozí
Nejslavnější
operních objevná
děl velikána italské opery Giacoma Pucciniho
a nadšeně
nahrávka
zní
v podánípřijatá
skvělých
sólistůjeho
– Gabriely Beňačkové, Evy Děpoltové, Hany
koncertů,
SU 4039-2)
a renomovaná
Janků,
Gaetana
Bardiniho,
Petra Dvorského
Xenia Löffler.
Přeskdo miluje
ahobojistka
Jiřího Zahradníčka.
Nikdo,
všechny operu,
otazníky
a zvláštnosti
(např.
italskou
si nemůže
nechat
ujít
obsazení
violy d'amour,
zřídka
tento
mimořádně
atraktivní
výběr.
užívaného nástroje,
doopojných
Trojkoncertu
Zaposlouchejte
se do
árií Manon,
A dur)Rudolfa,
se tu především
posluchači ČoMimi,
Tosky, Cavaradossiho,
nabízí živá,
temperamentní
Čo-San,
Turandot,
Kalafa ad. a nechejte se
a virtuosní
muzika,
skladby
unášet
světem
italské
opery!dosud
Původní titul
neslyšené,
a to vev špičkové
vydal
Supraphon
září 2003, nyní vychází
interpretaci.
V pravdě opulentní
poprvé
digitálně.
barokní hostina.

BEST OF PUCCINI

Tosca, Manon Lescaut,
Gianni Schicchi, Turandot ad.
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