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Napsal uživatel Džexna
Čtvrtek, 21 Únor 2019 23:36

Vloni, 1. listopadu, se v pražském Kaštanu křtilo album kapely Původní Bureš Láska, pivo a
rokenrol
.
Album, které vyšlo u
Indies Happy Trails
, se nahrávalo v protiatomovém krytu v Praze na Kačerově v letech 2016-18 co nejvíce naživo,
sběrnou, dokumentární metodou na zkouškách. Syrový záznam i mix je bez studiových kouzel
a úprav.

Album obsahuje šestnáct nových autorských písní kapelou charakterizovaných jako flowerpunk.
V textech se opět objevují příběhy (o chlapci který si podomácku vyrábí elektrickou kytaru, o
tom, že nejlepší lahev na schůzku s dívkou je lahev petroleje, či o strýci Jendovi, jenž se měl
držet hudebního nástroje a nechodit do války...), naleznete zde i odkazy na literární inspirace
(Robert M. Pirsig, Raymond Queneau...), osobní zážitky s medvědem a oslavou masopustu,
dadaistickou hříčku o Fidelu Castrovi (ve které se Castro vůbec neobjeví), či píseň o
spřátelených muzikantech a mnohém dalším... Ve videoklipu obsaženém na datové stopě CD
(a my jsme vám jej představili i na FOLKtime.cz zde ) můžete vidět obrazové zpracování písně
Na cestu
, ze kterého se pro změnu dozvíte, jak to vypadá, když se mladý muž vydá na kole do světa...
(text vydavatele)

Kromě základní čtveřice – Jaromír František Fumas Palme (zpěv, kytary, harmonika,
mandolína, piano),
Petr Choma
Brut Hernych
(baskytara, kytary, theremin,
Janče Tomečková
(flétna, zpěv),
Filip Minajev
(bicí, cow bell) - na albu
Láska, pivo a rokenrol
hostují přátelé muzikanti a vy uslyšíte banjo, dechový syntetizátor, mandolinu, housle, violu,
klarinet, varhany, a další. Výčet jmen najdete v bokkletu, který obsahuje i texty písniček.

Správnou odpověď na soutěžní otázku pošlete mailem na adresu soutezzavináčfolktime.cz
nejpozději do nedělní půlnoci (24. února). Do předmětu napište
Soutěž
. V pondělí 25. února uveřejníme zde v diskusi správné znění odpovědi a jméno vylosovaného
výherce. Hodně štěstí!{desky 1571}
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Kdo je většinovým autorem písniček na albu Láska, pivo a rokenrol?
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