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Nezapomenutelné písniãky Petra Nováka
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V srpnu pﬁed dvanácti lety zemﬁel lyrick˘ rocker, legendární zpûvák a skladatel Petr Novák.

Showman
Josef Laufer
jubilující
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Zpûvák Josef Laufer oslavil 11. srpna
2009 sedmdesátiny
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V pátek 21. srpna se splní pﬁání v‰ech jeho fandÛ, kteﬁí na jeho jedineãné písniãky,
navzdory ubíhajícímu ãasu, nezapomínají. V poﬁadí jiÏ tﬁetí kompilace (Best of 3) promy‰lenû navazuje na pﬁedchozí dva díly v˘bûru jeho nejvût‰ích hitÛ. Na 2CD Petr Novák Pﬁátelství na N-tou najdete jak mnoh˘mi oblíbené novûj‰í verze nejklasiãtûj‰ích Novákov˘ch
songÛ z LP 12 nej, tak cenné singlovky (¤ekni proã pláãe‰, Jdi dál, Krásná dívka nebo Nejstar‰í automobil) i vybrané ukázky z alb Ve jménu lásky, Dávné sliby, Kráska a zvíﬁe, Co
je to láska, Memento nebo Modlitba za lásku. Dojde tu i na neprávem pozapomenut˘ projekt Kulhaví poutníci.

NOVINKA
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Tomá‰ Jamník nadchl Berlín!
Violoncellista Tomá‰ Jamník mûl 19. srpna 2009
koncert v prestiÏním berlínském Konzerthausu na
Young Euro Classic Berlin 2009. Pﬁed vyprodan˘m
sálem zahrál koncert pro violoncello h-Moll op. 104
od A. Dvoﬁáka z roku 1895. Za svÛj v˘kon sklidil od
nad‰eného publika desetiminutov˘ aplaus.
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Kry‰tof Hádek
nahrává audioknihu
Ostﬁe sledované vlaky.

Jeho temperamentu a ãinorodosti
nestaãilo, aby byl „jen“ zpûvákem,
a tak jsme se s ním v prÛbûhu doby
mohli setkávat také jako s hercem,
moderátorem, taneãníkem, ale také
jako se scénáristou, reÏisérem a textaﬁem. Snad svÛj temperament zdûdil
po své mamince, rodilé ·panûlce. Své
jazykové znalosti (hovoﬁí plynnû ‰panûlsky, anglicky, nûmecky, polsky)
bohatû vyuÏívá i ve své profesionální
dráze zpûváka. Na znaãce Cornet mu
vy‰la v roce 1968 v západní Evropû
LP My Name is Joe (dokonce o rok
dﬁíve, neÏ v ãeské verzi u Supraphonu). Na zaãátku sedmdesát˘ch let pﬁipravoval v západonûmecké televizi
ZDF vlastní poﬁad Heute high, morgen down. Byl spoluautorem a hlavním úãinkujícím polského televizního seriálu Studio dwa a Kaleidoskop
s gwiazda. S úspûchem a bez jazykov˘ch bariér vystupoval napﬁíklad
v Barcelonû, Berlínû, Havanû a Montrealu. Hrál v nûkolika televizních
inscenacích a filmech. Nejv˘raznûji
na sebe upozornil v pûtidílném seriálu TrÏi‰tû senzací, kde pﬁedstavoval
zuﬁivého reportéra E. E. Kische.
U Supraphonu a Pantonu vydal deset
dlouhohrajících alb a nûco ke dvûma
desítkám singlÛ. Nejnovûj‰í v˘bûr
oblíben˘ch písniãek Josefa Laufera
vydal Supraphon v populární edici
PopGalerie. Album obsahuje 22 písniãek, které si sám Josef Laufer vybral
a do svého bilanãního hudebního profilu poskládal.

JOSEF LAUFER 70 – KONCERTNÍ SHOW S HOSTY
05. 10. Praha - Divadlo Hybernia
30. 10. Brno – Hotel VoronûÏ

V nahrávacím studiu MI91
v tûchto dnech oÏívá oblíben˘
SU 5944-2
román Bohumila Hrabala,
kter˘ se rovnûÏ proslavil jako Oscarem ocenûn˘ film.
Audiokniha v interpretaci Kry‰tofa Hádka vyjde
v druhé polovinû záﬁí.
SU 5701-2
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Unikátní pﬁípad „adaptaãní ro‰ády“
pﬁedstavuje norská komedie o dvou
mentálnû retardovan˘ch muÏích. Zprvu
románová trilogie Ingvara Ambjornsena,
kterou v roce 2001 zpopularizoval film
reÏiséra Pettera Naesse, se stala
souãasn˘m hitem ãeského divadla. V mûsíci
záﬁí se ve své audio podobû také dostane
na CD vydavatelství Supraphon.
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Pﬁedstavení divadla Kalich, které
jiÏ ãtyﬁi sezony hrají bratﬁi Michal
a Vladimír Dlouzí pﬁed nad‰en˘m
a pﬁeplnûn˘m hledi‰tûm, se nyní
dostává ve zvukové verzi na 2CD.
Pﬁedlohou divadelního textu je dramatizace tﬁetího dílu norské kultovní
trilogie o chovanci psychiatrické kliniky Ellingovi, románu Pokrevní bratﬁi. Dva pacienti, Alling a Kjell, se
pokou‰ejí Ïít samostatn˘ Ïivot mimo
ústav du‰evnû chor˘ch. Elling je
nesmírnû senzitivní mlad˘ muÏ
s diagnózou autismu, paranoie
a sociální fobie. Îivotním pﬁítelem
ve spoleãném bytû je mu Kjell, jednoduch˘ hromotluk se sníÏenou inteligencí. Oba spojuje jeden zájem a tím
jsou Ïeny. Elling vypráví Kjellovi,
nad‰enému posluchaãi a obdivovate-

li, o podivuhodn˘ch fiktivních erotick˘ch záÏitcích s dívkami v‰ech
kontinentÛ. Oba pak svébytnû reagují na pﬁíchod tûhotné Reidun, nájemnice v domû.
Jejich ‰ílenství, které jim obûma
dosud bránilo v ﬁadû Ïivotnû dÛleÏit˘ch aktivit, nabírá postupnû podobu
pﬁirozené jinakosti. Pracovník mûstského magistrátu Frank, kter˘ má oba
cvoky na starosti, je od poãátku
v pozici nadﬁazeného ãlovûka se
zdravou myslí. Bûhem námi sledovaného pﬁíbûhu se v‰ak hranice mezi
bláznem a zdrav˘m rozumem pﬁelévají, takÏe po‰etil˘m se náhle mÛÏe
jevit i ten, kter˘ byl v poãátcích
seznán du‰evnû zdrav˘m, a naopak.
Úspûch divadelního pﬁedstavení
spoãívá nejen v mimoﬁádnû vtipném
a zajímavém pﬁíbûhu, ale stejnou
mûrou v herectví obou pﬁedstavitelÛ
Ellinga a Kjella. Do zvukové verze se
dostalo v‰e, co uchvacuje náv‰tûvníky divadelního pﬁedstavení (a nutí je
stále se vracet tak, Ïe ﬁada z nich zná
jiÏ celou hru zpamûti a dohazuje hercÛm budoucí repliky) a navíc, za
pomoci zku‰ené rozhlasové reÏisérky
Hany Kofránkové, se vizuální gagy
neztratily, ale pﬁetvoﬁeny v nové
v˘znamy doplnily a nav˘‰ily poÏitek
z gejzírÛ hereckého mistrovství
Michala a Vladimíra Dlouh˘ch.
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Michal a Vladimír Dlouzí nahrávají svoji
Chválu bláznovství na CD!

Divadelní pﬁedstavení
Chvála bláznovství
na podzimním turné
23. 09. Divadlo Kalich, Praha
23. 10. Divadlo Kalich, Praha
14. 10. Státní divadlo, Ko‰ice
15. 10. Státní divadlo, Ko‰ice
24. 10. Divadlo J. K. Tyla, âerven˘ Kostelec
02. 11. Mûstské divadlo, Îìár nad Sázavou
10. 11. Mûstsk˘ dÛm, Pﬁerov
11. 11. Divadlo P. Bezruãe, Ostrava
24. 11. Divadlo Bolka Polívky, Brno
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Televizní Zpívánky vy‰ly na DVD!

50 let Traditional Jazz Studia

V˘bûr osmnácti písní z úspû‰ného televizního cyklu Zpívánky pﬁiná‰í oblíbené dûtské písnû Kalamajka, Traviãka zelená, ·la Nanynka do zelí, Já jsem muzikant a dal‰í.
Co zpívánka, to v˘razná herecká
osobnost a originální v˘tvarné
pojetí. Jaromír Hanzlík, Ludûk
Munzar, Jitka Molavcová, Libu‰e
·afránková, Ladislav Mrkviãka,
Miroslav Donutil ãi v‰echny tﬁi
generace herecké rodiny Hru‰ínsk˘ch. Milé a ãasto vtipné pojetí
Zpívánek „nenápadnû“ uãí dûti
klasické písnû a to formou, kterou
nejen tolerují, ale dokonce si ji
vyÏadují. âeská televize od
20. srpna bude DVD Zpívánky
pﬁedstavovat v rámci relace âeská
televize nabízí.

Pavel Smetáãek z pÛvodních studentsk˘ch skupin South Dixie a Traditional Jazzmen zaloÏil spoleãnû s bratrem Ivanem a dal‰ími ‰esti studenty Traditional Jazz Studio. V rámci své pÛvodní tvorby jedno z nejpozoruhodnûj‰ích seskupení v Evropû. Traditional Jazz Studio vydalo dvû desítky alb
sv˘ch nahrávek a k jeho spolupracovníkÛm patﬁili napﬁ. Albert Nicholas,
Benny Waters, Tony Scot, Beryl Brydenová, Giorgio Gaslini a dal‰í jazzové
osobnosti. Soubor vyhrál mnoho cen na mezinárodních festivalech, jako
napﬁíklad v Düsseldorfu (1965, 1966, 1967), Zürichu (1966, 1967) a dal‰ích.
Nová kompilace Traditional Jazz Studio 1959-2009 zachycuje jubilující
soubor v plném rozmezí tûchto let: vstupní
amatérskou nahrávkou z úpln˘ch zaãátkÛ
Willie the Weeper (poprvé na CD!) a závûreãn˘m Some Of These Days z roku 2007. Celkem 23 zvukovû o‰etﬁen˘ch písní – z toho 4
v premiéﬁe – jsou dokonal˘m portrétem
dokonalého jazzu!
Album vydané k jubileu bude pokﬁtûno
v rámci speciálního koncertu Traditional Jazz
Studia v úter˘ 15. záﬁí 2009 v Divadle Semafor (Dejvická 27, Praha 6).
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Královna Eva Pilarová!
Letos jiÏ po deváté se uskuteãní oblíbená show, kterou realizuje od roku 2000
producent Janis Sidovsk˘. Galakoncert Královny popu má letos podtitul
„Unplugged & Glamour“ a uskuteãní se za pﬁítomnosti kamer TV Barrandov
v pondûlí 31. srpna 2009 na hradû Karl‰tejnû.
„Leto‰ní show bude jiná neÏ pﬁede‰lé. Tentokrát sázíme více na ryzí
muzikantské osobnosti neÏ na
mediální hvûzdy. Na jevi‰tû jsme
pozvali mladé zpûvaãky, které na
show je‰tû nevystoupily, a navíc
dvû velké legendy – Vûru ·pinarovou a Evu Pilarovou,“ uvedl k obsazení koncertu Královny popu 2009
autor a producent Janis Sidovsk˘.
Finále koncertu Královny popu
2009 bude patﬁit lady swing, pûvecké legendû Evû Pilarové, která 9.
srpna 2009 oslavila v˘znamné
Ïivotní jubileum. DrÏitelku desítek
domácích i zahraniãních ocenûní
vãetnû dvou Zlat˘ch slavíkÛ, Bratislavské lyry, Grand Prix de Disque
nebo platinové desky Supraphonu
uvede v televizním záznamu koncertu Jiﬁí Such˘.
Evû Pilarové v tûchto dnech
vychází její první DVD, které obsahuje to nejlep‰í z dostupn˘ch, pﬁeváÏnû televizních archivÛ. DVD
dostalo stejn˘ název, jako v ãervnu
vydan˘ 3CD v˘bûr nejvût‰ích hitÛ –
Promûny.
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Pavel ·porcl & Romano Stilo
GIPSY WAY TOUR 2009
13. 09. T˘ni‰tû nad Orlicí
14. 09. Náchod
15. 09. âeské Budûjovice
16. 09. PlzeÀ
05. 10. Olomouc
06. 10. Jihlava
07. 10. JindﬁichÛv Hradec
19. 10. Ostrava
20. 10. Zlín
24. 10. Prachatice
26. 10. Cheb
27. 10. Teplice
10. 11. Praha – Lucerna
11. 11. Dûãín
15. 11. TﬁeboÀ
16. 11. Písek
17. 11. Tﬁebíã
19. 11. DvÛr Králové
04. 12. Havíﬁov
05. 12. Karviná
19. 12. Hradec Kralové
20. 12. âeská Lípa
21. 12. Brno
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Více na: www.pavelsporcl.com
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