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PETER NAGY: StﬁeÏil jsem kaÏdou notu

Jak tahle kombinace vznikla?
Pﬁem˘‰leli jsme s ‰éfproducentem Supraphonu, panem Karlem
Deni‰em, jestli vydat novou desku
nebo staré pecky. Mûl jsem hotov˘ch dvanáct nov˘ch písní a v té
dobû pﬁi‰la nabídka jednoho slovenského rádia na unplugged koncert. ¤ekl jsem si: fajn, nahrajeme
ho a udûláme dvojalbum. Vznikla
tak kombinace nového alba s albem
hitÛ, které bylo natoãeno na zmínûném koncertu.
Co pro vás znamená akustické
zpívání a hraní?
To je vûc, kterou mám rád, i kdyÏ
je to tûÏ‰í, neÏ zpívat a hrát s rockovou kapelou. Pﬁi hlasitém hraní se
odpou‰tûjí chyby, ony se totiÏ daleko lépe schovají. Pﬁi unpuggedhraní je ale sly‰et úplnû v‰echno!
Ze v‰eho nejtûÏ‰í je hrát úplne sám,

Jsem v roli dvorního blázna, kter˘
si mÛÏe dovolit to ﬁíct. Já reklamû
nevûﬁím, obzvlá‰tû kdyÏ vím, jak
vzniká. Je to zcela virtuální svût.
Kdo jednou sedûl ve stﬁiÏnû pﬁi
v˘robû videoklipu a vidûl, jak se
rodí, je ve stejné situaci, jako ãlovûk, kter˘ se dostane do zákulisí
levné ãínské restaurace. UÏ nikdy
pak nemÛÏe jíst nic z ãínské restaurace.
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Peter Nagy, autor mnoh˘ch
nezapomenuteln˘ch písní, se na
ãeskoslovenské hudební scénû pohybuje
uÏ pûtadvacet let. Sv˘m fanou‰kÛm teì
udûlal dvojí radost: k jubileu
u Supraphonu vydal dvojalbum Labute
a havrany. První disk tvoﬁí zcela nové
studiové album, druh˘ obsahuje záznam
koncertu, na kterém témûﬁ akusticky
znûly Peterovy velké hity.

Peter Nagy pokřtil CD
symbolicky s labutí a havranem

jen s kytarou. V kvûtnu mû ãeká
právû takové turné, Toronto, New
York, San José a Los Angeles. VÏdycky hodinu a pÛl sám na jevi‰ti. Ale
jak ﬁíkám – je mi to pﬁíjemné. Zaãínal
jsem jako písniãkáﬁ, takÏe mi takové
hraní nedûlá problémy.
CD s Ïiv˘m koncertem jste vytvoﬁili v rekordnû krátké dobû!
To je pravda, kvÛli mojí nemoci se
koncert posunul o t˘den a album
vzniklo doslova pár dní poté. Ale
mixovat ten koncert nebyl problém,
to uÏ bylo vlastnû nahrané. Hodnû
jsem si ale dal záleÏet na mixáÏi
nového studiového alba, to je takové
moje dítû. StﬁeÏil jsem na nûm kaÏ-

dou notu, musím ﬁíct, Ïe je to doopravdy vypiplaná deska.
V záhlaví nového alba ﬁíkáte, Ïe svût
se za poslední dobu hodnû zmûnil.
Zmûnil se opravdu moc, pﬁedev‰ím v my‰lení lidí. Lidé jsou skeptiãtûj‰í, svût pﬁitvrdil. Na na‰í planetû Ïije daleko víc lidí, neÏ je schopna
uÏivit, je tu tlaãenice. A v‰echno se
hodnû komercionalizuje. Negativní
informace se mnohdy prodávají lépe,
neÏ informace pozitivní. V‰ude samá
reklama. A, bohuÏel, pﬁib˘vá lidí,
kteﬁí té reklamû vûﬁí.
Patﬁíte i vy ke skeptikÛm?
Spí‰ se na vûci dívám z nadhledu.

Svût není ani úplnû ãern˘, ani
úplnû bíl˘; to jste zﬁejmû chtûl ﬁíct
i fotografií na obalu alba, je to tak?
Ano. Jsem tak trochu blázen do
ãernobílé fotografie, proto i ta titulní fotka je ãernobílá. Vymyslel
a vyrobil jsem ji sám, chtûl jsem dát
do protikladu ãernou a bílou, labutû a havrany, muÏe a Ïenu. Je to
jako jin a jang. V‰ichni máme své
‰patné vlastnosti a pﬁedstavy stejnû
jako vlastnosti a pﬁedstavy dobré.
Nikdo není ideál. Ani já.
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ZDENùK SVùRÁK P¤ICHÁZÍ S DESKOU SLIâNOU JAKO NEVùSTA

V ãem vidíte v˘hody audioknih?
Za prvé: tu knihu si „pﬁeãtou“
i nevidomí; to je jedna v˘hoda. A za
druhé: „pﬁeãtou“ si ji i ti, kteﬁí nemají na ãtení ãas a pustí si ji tﬁeba
v autû. A ona jim mÛÏe zpﬁíjemnit
cestu. Myslím si, Ïe hodnû té na‰í
desce dodala interpretace Libu‰e
·afránkové a Dany Koláﬁové; je
dobﬁe, Ïe ty povídky neãtu jenom já.
¤ekl jste, Ïe ‰krtání je tvÛrãí proces; doznaly va‰e povídky je‰tû dal‰ích ‰krtu mezi knihou a cédéãkem?
Pokud si vzpomínám, tak moc ne.
Ty povídky totiÏ byly uÏ hodnû pro‰krtané do knihy, takÏe pﬁi naãítání

Urãitû. SnaÏím se, aby kníÏka –
a pak i obal CD – byly sliãné. Tentokrát jsem se obrátil na kamaráda
z divadla Jaroslava Weigla, kter˘ dûlá
ve‰kerou grafickou práci pro na‰e
divadelní tiskoviny. U nûj je záruka,
Ïe kniha bude skuteãnû sliãná jako
nevûsta. A obal desky vychází, jak
jste ﬁekl, z obalu knihy.
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Audioknihy vydával Supraphon uÏ dávno,
jenom jim tak neﬁíkal. V souãasnosti
nicménû pﬁichází s celou edicí audioknih,
tedy nahrávek pÛvodnû literárních ãi jinak
ti‰tûn˘ch dûl. Vedle desek s Boccaccov˘m
Dekameronem, Poláãkov˘mi MuÏÛ
v ofsajdu, Nepilov˘m dílkem Jak se dûlá
chalupa a pohádek Ivana Martina Jirouse
vycházejí ve zvukové podobû i povídky
ZdeÀka Svûráka. Vedle autora je ãtou
i Libu‰e ·afránková a Daniela Koláﬁová.
ZdeÀka Svûráka se ptáme:

jsem skoro nic nevynechával. Kromû
toho jsme pro CD vybrali krat‰í
povídky, aby se ve‰ly.
Není vám nûkdy dodateãnû líto
vy‰krtnut˘ch pasáÏí?
Lítosti ke slovÛm uÏ jsem se
odnauãil. Mnohokrát jsem se pﬁesvûdãil, Ïe ãím je vûc struãnûj‰í, tím
je lep‰í. MoÏná mû k tomu vede
i psaní pro film a pro divadlo. I na
scénû pﬁi zkou‰kách totiÏ vyhazujeme zbyteãné vûci, pﬁedstavení musí
mít rytmus. ·krtání je pro nás tedy
proces vylep‰ování, nikoliv proces
vedoucí ke krvácení.

Z pÛvodních deseti se na audioknihu dostalo povídek ‰est …
To je pravda. Je mi líto nûkter˘ch
povídek, které jsem dokonce naãetl,
ale na CD uÏ se nedostaly. Tﬁeba
povídka Fotograf, tu mám docela rád.
Nedá se ale svítit, stopáÏ cédeãka je
omezená. A moÏná si nûkdo, kdo si
poslechne CD, potom koupí kníÏku.
A nebo obrácenû …
I to by bylo dobré.
Hlídal jste si i v˘tvarnou stránku
desky? Obal audioknihy je vytvoﬁen
v duchu pÛvodní ti‰tûné knihy …

Pí‰ete poﬁád povídky?
Zatím na nû nemám ãas; aÏ ho
budu mít, chci se k povídkám vrátit
a nûjaké je‰tû napsat. AlespoÀ deset.
UÏ dokonce vím, jak se soubor bude
jmenovat; nakladatelství mi doporuãilo název Nové povídky.

P O Z V Á N K A :

V PÁTEK 15. 5. 2009 OD 15:00
HODIN BUDE ZDENùK SVùRÁK
PODEPISOVAT SVOJI
AUDIOKNIHU A KNIHU NA
STÁNKU NAKLADATELSTVÍ
FRAGMENT NA MEZINÁRODNÍM
VELETRHU SVùT KNIHY
V PRÒMYSLOVÉM PALÁCI
V PRAZE HOLE·OVICÍCH!
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Pﬁekvapení z archivu Karla Kryla – nikdy
nevydan˘ koncert z roku 1969
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V dubnu si pﬁipomínáme nedoÏité 65. narozeniny legendárního písniãkáﬁe
Karla Kryla, od jehoÏ úmrtí letos v bﬁeznu uplynulo jiÏ patnáct let. Vydavatelství Supraphon ve spolupráci s paní Marlen Krylovou pﬁipravuje k vydání
pozoruhodnou, nikdy nevydanou nahrávku se záznamem koncertních
vystoupení tûsnû pﬁed emigraci v roce 1969. Îe jde skuteãnû o neb˘valé
archivní pﬁekvapení se budou moci pﬁíznivci jedineãného písniãkáﬁe pﬁesvûdãit 24. dubna, kdy album vychází pod názvem: „Karel Kryl Ïivû v âeskoslovensku 1969“. K jubileu Supraphon v tûchto dnech jiÏ vydal v˘bûrovou
kompilaci „Karel Kryl To nejlep‰í“.

Foto: P. Khol

Petra JanÛ – po v˘bûru hitÛ z rocku
a popu je nyní na ﬁadû muzikál
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Zpûvaãka Petra JanÛ pﬁed ãasem u Supraphonu vydala 2CD s v˘bûrem
sv˘ch nejvût‰ích hitÛ. Kompilace – pod názvem „Já jsem, jaká jsem“, která
na prvním disku mapuje pozoruhodnou rockovou ãást její hudební dráhy
– doplÀuje druhé CD s oblíben˘mi popov˘mi hity. Za toto hitové 2CD jiÏ
Petra JanÛ pﬁevzala Platinovou desku Supraphonu. A právû v tûchto dnech
se pﬁipravuje k vydání nov˘ v˘bûr, kter˘ bude reprezentovat i to nejlep‰í,
co zpûvaãka nazpívala na poli muzikálov˘ch a filmov˘ch melodií. Album
„Vzpomínky – Film & Muzikál“ vychází u Supraphonu 24. dubna a diskografie Petry JanÛ tak bude koneãnû doplnûna o v˘bûr toho nejlep‰ího
z repertoáru, ve kterém se s grácií pohybuje posledních patnáct let.

A≈A GEISLEROVÁ: KRÁSA I DOJETÍ
V MAGOROV¯CH POHÁDKÁCH
Dal‰í velice zajímavou audioknihu
vydavatelství Supraphon naãetla AÀa
Geislerová. Jde pﬁitom o dílo vskutku
unikátní: pohádky, které v 80. letech
minulého století sv˘m dvûma mal˘m
dcerkám psal a v dopisech (ãasto za
dramatick˘ch okolností) posílal z vûzení
Ivan Martin Jirous ﬁeãen˘ Magor.
Supraphonské vydání nese název Povídá
‰mudle Èululum a Aninou interpretací
získává dal‰í dimenze.

UÏ jenom tím, v jak˘ch podmínkách vznikaly ...
Dojímá mû uÏ samotné pomy‰lení
na tyhle vûci. Je krásné, Ïe v tom
kriminálu Magor vÛbec na‰el sílu
na psaní a vytváﬁel tak krásné obrazy. Ty pohádky a básniãky vznikaly
mnohdy velice sloÏitû, po ﬁádcích,
po kouscích, Magor je posílal ven
po papírkách ... Je obdivuhodné, jak
pﬁi tom v‰em udrÏel linii, jak mu to
v‰echno zÛstávalo v hlavû. MoÏná
proto jsou ty pohádky tak plastické
a hutné. Musel je mít dlouho

Foto: M. Kubica

S nápadem na naãtení tûchto
pohádek jste pr˘ pﬁi‰la vy!
Ano. KdyÏ se mi ta kníÏka dostala
poprvé do ruky, ﬁíkala jsem si, co to
asi bude. JelikoÏ ‰lo o Magora, ãekala
jsem pﬁinejmen‰ím nûjakou bláznivinu. A pﬁekvapila mû krása a nûÏnost
tûch pohádek a básniãek. A samozﬁejmû i jejich dojemnost.
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v hlavû a dávat je dohromady po
kouskách.
Vy jste uÏ pﬁed ãasem naãetla pro
Supraphon Pohádky pro neposlu‰né
dûti a jejich starostlivé rodiãe od
Du‰ana Taragela; jsou si s tûmi
Magorov˘mi v nûãem podobné?
Spoleãnou mají svou netypiãnost.

Nejsou to takové ty klasické dûtské
líbezné pohádky. Nûkteré z Taragelov˘ch pohádek jsou dost drsné, myslím
si, Ïe jsou spí‰ pro star‰í dûti, které uÏ
vidí tu neplechu, zlobení, a pﬁijmou
i mnohdy kruté ortely v tûch pohádkách. A taky dokáÏí pochopit ironii
a nadsázku. Jinak bych ale Magorovy
a Taragelovy pohádky nesrovnávala.

Posloucháte nûkdy audioknihy
nebo jiné mluvené slovo na CD?
Já sama moc poslechov˘ch knih
pro dospûlé nemám, ale musím ﬁíct,
Ïe mû ta vûc zaujala. ¤íkám si, Ïe je
to fajn: nemusím vÛbec mít knihu
v ruce, a kdyÏ si vyberu interpreta,
kter˘ mû neirituje, tak si ji poslechnu
moÏná i celou. (smích)
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k pabûrkám pﬁidá pamlsky
·ansonierka Hana Hegerová
slaví u posluchaãÛ nepﬁetrÏit˘
úspech jiÏ mnoho desetiletí.
I v dobû propadu hudebního
trhu se její alba prodávají s ohromn˘m úspûchem, a to pﬁitom jde
„jen“ o reedice star‰ích nahrávek.
V roce 1991 Hana Hegerová poprvé vydala speciální v˘bûr písniãek,
které vy‰ly buì na singlech a nebo
z rÛzn˘ch dÛvodÛ zÛstaly zapomenuté v archivu. Album tehdy
opatﬁila v˘mluvn˘m názvem
„Pabûrky“. Kompilace se s úspûchem prodávala skoro dvû desetiletí. Nyní v‰ak jiÏ nûkolik let na
trhu chybí. ProtoÏe je ale o tento
jedineãn˘ titul stále zájem, rozhodla se zpûvaãka spolu s vydavatelstvím Supraphon, vrátit jej zpátky k posluchaãÛm. JelikoÏ v‰ak od
prvního vydání ubûhlo pﬁeci jen
hodnû ãasu – a v archivu âeského
rozhlasu se podaﬁilo nalézt je‰tû
dal‰í nevydané nahrávky, budou
nakonec Pabûrky v novém vydání
obsahovat dvû CD. Navíc název
alba lákavû roz‰íﬁí o v˘stiÏnûj‰í
„Pabûrky a pamlsky“.
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Nahrávky divadla Semafor poprvé
vydány aÏ po 30 letech!
Divadlo Semafor slaví padesátiny!
Supraphon pﬁipravuje pro pﬁíznivce
jedineãné poetiky opravdovou
lahÛdku, kterou okoﬁení neãekan˘
archivní nález …..
·estidiskov˘ komplet s jasn˘m
názvem „SEMAFOR – HRY“ bude
obsahovat hned tﬁi oblíbená divadelní pﬁedstavení divadla Semafor.
Jedno je nejslavnûj‰í – Joná‰ a tingltangl, druhé – âlovûk z pÛdy zaloÏilo slávu divadla Semafor. A do tﬁetice? To jsou dvû nikdy nevydané
nahrávky z pﬁedstavení, které byly
objeveny po dlouh˘ch tﬁiceti letech
v archivu Supraphonu. Jde o událost!
V roce 1978, kdy Jiﬁímu Suchému
byla z politick˘ch dÛvodÛ omezována ãinnost, byl Supraphonem (producentem Hynkem Îalãíkem) poﬁízen záznam ze dvou v˘znamn˘ch
pﬁedstavení: zcela novû pojaté známé
hry âlovûk z pÛdy, uvádûné pod
datem vzniku 1977 (mimo jiné zde
s Hanou Talpovou a Jitkou Molavcovou) a nesmírnû populární, joná‰ovsky ladûné hry Sladk˘ Ïivot blázna
Vincka (usly‰íme zde i desetiletou
zpûvaãku Annu K, vystupující tehdy
je‰tû pod sv˘m jménem Luciana Krecarová, zaãínající hereãku Báru ·tûpánovou, ãi mladiãkou Dádu Patrasovou). Vydavatelství Supraphon
sice nahrávky poﬁídilo, ale pravdûpodobnû jiÏ kvÛli sílící politické cenzuﬁe je nevydalo. Zapomenuty zÛstaly

nahrávky leÏet bez jakékoliv doprovodné dokumentace v archivu a teprve nyní se vydáním koneãnû doãkají
zaslouÏené satisfakce. Jiﬁí Such˘ byl
z objevu nahrávek pﬁekvapen
a s humorem sobû vlastním k nenadálé situaci dodal: „Kdo by to byl ﬁek.
Myslel jsem, Ïe tyhle dvû hry nikdo
nikdy nenahrál. Teì uÏ si to nemyslím a jsem rád.“

Záznamy pﬁedstavení, která vzbuzovala koncem sedmdesát˘ch let
minulého století nad‰ení publika, se
dostávají k posluchaãÛm aÏ v novém
tisíciletí. Ztracené a nalezené
nahrávky mají ‰anci uchvátit nejen
pﬁíznivce divadla Semafor, ale v‰echny, kteﬁí se rádi zasmûjí a pobaví.
6CD-Box: Semafor – Hry vychází
24. dubna 2009.
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HANA HEGEROVÁ

NAëA URBÁNKOVÁ: VÎDYCKY JDE O KVALITU

PíseÀ Drah˘ mÛj, ale i jiné, tﬁeba
Závidím, dnes velmi ãasto hrají
tﬁeba na Country Radiu. Myslíte si,
Ïe to jsou country písniãky?
Vidíte, a já jsem o sobû nikdy
netvrdila, Ïe jsem country zpûvaãka.
KdyÏ jsme se dali dohromady s Jir-

Foto: O. Dlabola

Vybíráte uÏ rutinnû nebo je to naopak s postupujícím ãasem tûÏ‰í?
Myslím si, Ïe to je stále tûÏ‰í.
V tomto pﬁípadû mi Supraphon nabídl vydání kompilace a producent Jiﬁí
Brodsk˘ udûlal jak˘si pﬁedv˘bûr.
V nûm se objevila ﬁada písniãek, na
které jsem v prÛbûhu doby uÏ zapomnûla, teì jsem je tedy znovuobjevovala a uvûdomovala jsem si, Ïe jsou
bezvadné. Nakonec – kdyby se mi
nelíbily, nikdy bych je nenatoãila.
A co teì? Z dÛvodu omezeného
místa musíte nûkteré písniãky odsunout, i kdyÏ vám u toho krvácí srdce.

Foto: M. Votavová

Ohlédneme-li se za prací Nadi Urbánkové,
musíme smeknout. Má na svém kontû ﬁadu
evergreenÛ a taky skvûle ztvárnûn˘ch
filmov˘ch a divadelních rolí. Uprostﬁed
pilné práce slaví paní Naìa Ïivotní
jubileum; sobû a nám v‰em si k nûmu
nadûlila v˘bûr nestárnoucích hitÛ.
Supraphon ho vydává v rámci své Pop
galerie. Nejde o první kompilaci slavn˘ch
písní této jedineãné zpûvaãky, coÏ nás vede
k první otázce:
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kou Brabcem a jeho kapela si zaãala
ﬁíkat Country Beat, nikdo u nás
nevûdûl, co to znamená. KdyÏ si to
spojení Country Beat pﬁeloÏíte, znamená to „venkovsk˘ tlukot“. O tom
ale vût‰ina lidí nepﬁem˘‰lí. KdyÏ se
ﬁekne country, lidem se vybaví steelkytary a písniãky, se kter˘mi ani
nesouhlasím. Ono ale vÏdycky jde
o kvalitu. A samozﬁejmû se mi líbila
ﬁada písní i z oblasti country music –
hlavnû proto, Ïe ‰lo o pﬁíbûhy. Pﬁíbûhy o nûãem. Dokud tu byl Jirka
Grossmann, vÏdycky umûl takové
pﬁíbûhy napsat do písnû. A kdyÏ ‰lo

o nadsázku, byla pokaÏdé nádherná
a perfektní.
A umûl i „nepﬁíbûhové“ texty,
myslím zrovna tﬁeba Závidím.
To byl tak trochu boÏí osud. Ta
píseÀ je pÛvodnû italsk˘ „foxík“,
napsal ji Adriano Celentano, a k nám
do divadla ji pﬁinesl Franti‰ek Ringo
âech. Dva dny pﬁed premiérou se
vrátil Jirka Grossmann z nemocnice,
kde se dozvûdûl, Ïe je opravdu smrtelnû nemocn˘, nikomu z nás nic
neﬁekl a pﬁes noc napsal tenhle nádhern˘ text. Ta píseÀ je nesmrtelná

a Ïádaná pﬁes generace. Takovou uÏ
asi nikdy mít nebudu. A jenom pro
zajímavost: nedávno potkal jeden
mÛj znám˘ v Itálii pana Celentana,
kter˘ se ho zeptal, jak je moÏné, Ïe se
ta jeho písniãka u nás v âesku poﬁád
s takov˘m úspûchem hraje. A ten
mÛj znám˘ odpovûdûl, Ïe je to hlavnû kvÛli jedineãnému textu a pﬁíbûhu, kter˘ se k nûmu pojí. Jirkovi jsem
za ni dodnes vdûãná.
Na nové supraphonské kompilaci
je nejvíc písní s Country Beatem Jiﬁího Brabce. Nazpívala jste nejvíc písniãek s touhle kapelou?
Myslím, Ïe ano. To byla moje nejplodnûj‰í doba, mûli jsme na to vûk,
mûli jsme pﬁíleÏitost, byli jsme parta
lidí, kteﬁí mûli zájem hledat novou
a zajímavou muziku. V té politicky
dost tûÏké dobû nebylo jednoduché
vozit sem písnû ze zahraniãí, a stejnû
pak procházely tûÏkou cenzurou. Ale
‰lo nám o vûc.
Jiﬁí Grossmann ani Jiﬁí Brabec uÏ
mezi námi nejsou. Asi na nû ãasto
vzpomínáte?
Jistû! Dnes spolupracuji s kapelou
Bokomara Lubo‰e JavÛrka, mimochodem – k na‰í spolupráci do‰lo díky
Supraphonu. Na koncertech zpívám
i novûj‰í vûci, ale lidi po mnû stále
chtûjí i písniãky jako Závidím, Drah˘
mÛj, Blonìák s ãervenou bugatkou ãi
Vilém peãe housky, tedy muziku,
která mû spojuje právû s Jirkou Brabcem a Jirkou Grossmannem.
top
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Sir Charles Mackerras

Magdalena Kožená
Foto: R. Frank

Velkou pozornost zahraniãních
hudebních médií pﬁitahuje pﬁíprava
CD obsahující skladby Bohuslava
MartinÛ: Tﬁi fragmenty z opery
Juliette. Jde o jedineãnou nahrávku
âeské filharmonie s dirigentem
Sirem Charlesem Mackerrasem, kterou zdobí v˘kon (zde v sopránové
poloze) Magdaleny KoÏené. Vydavatelství Supraphon pro realizaci CD
získalo slavnou pûvkyni s laskav˘m
svolením Deutsche Grammophon.
Album bude mít celosvûtovû jednotné zahájení prodeje: 25. kvûtna 2009.
JiÏ ale 16. dubna 2009 v samém centru Lond˘na (v hotelu Durrants na
George Street) uspoﬁádal Supraphon
speciální prezentaci pro britsk˘ tisk
i média z kontinentální Evropy.
Za pﬁítomnosti dirigenta Charlese
Mackerrase se tak v pﬁedstihu mohli
seznámit s v˘jmeãnou nahrávkou. JiÏ
nyní Supraphonu svÛj zájem o publicitu chystané nahrávky projevil
napﬁíklad: Fono Forum (Nûmecko),
Diverdi (·panelsko), IRR & Klassisk
Musikkmagasin (Norsko), Sunday
Times, Opera Magazine, Gramophone, BBC Radio3 a BBC Music
Magazine. Neb˘val˘ zájem tûchto
mediálních veliãin (v oblasti klasické
hudby) jistû napovídá, Ïe jde
o mimoﬁádnou událost.

Foto: Z. Chrapek

OâEKÁVÁNÍ
JULIETTY

Steve Davislim
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·PORCL P¤ED VYDÁNÍM
NOVÉHO ALBA
ZAHRAJE V TOKIU

HYMNY EU NA CD
Supraphon ve spolupráci se Symfonick˘m
orchestrem âeského rozhlasu vydává novû
nahrané státní hymny ãlensk˘ch státÛ Evropské unie. SOâR v nahrávce ﬁídí dirigent Jan
Kuãera. CD se na pultech prodejen objeví na
konci dubna.

Od 29. dubna do 5. kvûtna 2009 bude Pavel ·porcl hostem hudebního
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festivalu Folle Journee Japan v Tokiu. Na ãerven houslista chystá k vydání
své nové album. CD bude obsahovat skladby Korngolda a Strausse, jeÏ
nahrál se Symfonick˘m orchestrem hl. m. Prahy FOK ﬁízen˘m Jiﬁím Kou-

JANKOVÁ S HAYDNEM
NA MHF PRAÎSKÉ JARO
I NA NOVÉM CD

tem. V pﬁípravách uÏ je i podzimní turné, které se bude vázat k albu Gipsy
Way, které Pavel ·porcl nahrál se slovensko-romskou cimbálovou kapelou
Romano Stilo.

Foto poskytl Smart Communication

Foto: M. Kubica

Sopranistka MARTINA JANKOVÁ je je‰tû
vût‰í pûveckou hvûzdou v zahraniãí, neÏ u nás.
Ov‰em leto‰ní rok bude k jejím ãesk˘m
pﬁíznivcÛm ‰tedr˘. Sopranistka vystoupí
na MHF PraÏské jaro (17. 5. 09) a zároveÀ
v kvûtnu vydá své první CD u Supraphonu.
Oba poãiny Martiny Jankové se t˘kají
200. v˘roãí úmrtí Josepha Haydna.
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