Epydemye a Vladimír Mišík představili začátkem září nové klipy
Napsal uživatel Džexna
Neděle, 08 Září 2019 22:16

V neděli 1. září v 18:45, přímo v čase Večerníčka, měl premiéru klip Milé děti, píseň ze
stejnojmenného alba, které vydala skupina
Epydemye
a pokřtila na Prázdninách v Telči.
"Hlavní slovo v tomhle díle mají děti, proto jsme jako nejvhodnější termín premiéry vybrali večer
před začátkem školního roku,"
píše skupina na svém webu.
Epydemye klip natočila se scenáristou a režisérem Davidem Soldátem, se kterým
spolupracovala již na klipu
Skočil jsem do tmy
z andělského alba
Kotlina
. David Soldát stejně jako skupina pochází z Týna nad Vltavou. Kameramanem byl Štěpán
Vinkler.
Novou desku
Milé děti
Epydemye představí v plné sestavě na třech koncertech:
24. října
v Brně na Musilce,
11. listopadu
v Praze v Divadle Za plotem a
29. listopadu
v Týně nad Vlatavou v Sokolovně.
Během prvního týdne klip zaznamenal více než 7 500 shlédnutí. A vy jste jej ještě neviděli?
Prosím, zde je:
{denvideo
https://www.youtube.com/watch?v=FS9TE7h2DMM
}
A v úterý
3. září
proběhla v pražském klubu
wife fucks boyfriend. husband fucks doll.
pornmobile
JazzDock premiéra klipu ke skladbě
Jednou
z nového alba
Vladimíra Mišíka
Jednou tě potkám
. Na natáčení se podílela osvědčená jména - kameraman Vladimír Smutný (držitel sedmi
Českých lvů) a střihač Pavel Hrdlička (Český lev za film Hořící keř). Scénáře a režie se ujala
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mladá autorská dvojice Maja Hamplová a Matěj Chlupáček, která spolupracuje už pět let.
“Jde v písni o lásku nebo o smrt? Senzační je, že si můžete vybrat. Já už se ale jako stárnoucí
muž přikláním k druhé variantě,”
říká otevřeně Vladimír Mišík. Klip se odehrává v Praze na Letné a podle autorky scénáře to byla
jasná volba:
“Je to prostředí, kde Vláďa strávil celý život a kde se cítí dobře.”
Album
Jednou tě potkám
vychází ve formě CD, LP a digitálně na labelu
100PROmotion
v pátek
20. září 2019
(resp. 4. října pro LP) v distribuci společnosti Supraphon. Křest alba se koná
24. listopadu
v pražském Divadle Archa.
{denvideo
https://www.youtube.com/watch?v=Q89Urbqe7QA&feature=youtu.be
}
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