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Škoda, že skupina Pozdní sběr své nejnovější album K narozeninám nenazvala K svátku.
Zítra slavíme státní svátek - Den
vítězství
a v neděli Svátek matek! A album, o které dnes soutěžíme, by mohlo posloužit jako dárek k
svátku. Samozřejmě, pokud odpovíte správně na soutěžní otázku a my vás vylosujeme. Ale
nejdříve si album představme.
Brněnská skupina
Pozdní sběr
vydala album
K narozeninám
při příležitosti svých osmnáctin. Album obsahuje 12 skladeb + bonus, většinovým autorem
hudby i textů je kapelník
Jura Pařez
(zpěv a akustická kytara). Nahrávala sestava, v níž kromě Jury Pařeza hrají
Michael Vašíček
(zpěv, elektrická a akustická kytara, lap steel, mandolína...),
Jiří Meisner
(zpěv, baskytara),
Emil Formánek
(akustická a klasická kytara) a
David Velčovský
(bicí, tamburína, hand pad). Významnou posilou je
Radim Zenkl
(mandolína, irská flétna, didgeridoo) a
Štěpán Baloun
(klávesové nástroje). Kapela si přizvala na natáčení celou řadu hostů.
Ačkoliv album vyšlo
v Good Day Records
na sklonku roku 2018, do naší redakce doputovalo téměř o rok později. A proto bylo mimořádně
zařazeno do
Hodnocení desek 2019
. S průměrnou "známkou" 7 si nevedlo vůbec špatně.
A znovu připomínáme, že vítězem našeho Hodnocení se stal
Vladimír Mišík
s albem
Jednou tě potkám
, všichni hodnotitelé mu udělili desítku!
Milé děti
druhé
Epydemye
a
Cellofolk
třetího
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Pavla Čadka
dělila pouhá jedna setina bodu. Ale i na dalších místech bodovala zajímavá alba, viz
článek s výsledky
. {desky 1557}V dnešní soutěži se k výsledkům Hodnocení desek 2019 vracíme. Připomínám,
že soutěžit můžete celý prodloužený sváteční
pornmobile
víkend. Odpověď posílejte do nedělní půlnoci (
10. května
) na e-mailovou adresu
soutezzavináčfolktime.cz
a do předmětu napište
Soutěž
. V pondělí 11. května zveřejníme správné znění odpovědi a jméno vylosovaného výherce, který
bude moci obdarovat (s mírným zpožděním) nejlépe maminku. Svou, svých dětí nebo něčí
maminku... k svátku albem
K narozeninám
. Buďte zdrávi!
Album K narozeninám získalo v Hodnocení desek 2019 průměrný počet bodů 7, stejný
průměr bodů obdržela ještě další tři alba. Která to jsou?
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