Rocknroll-folkový písničkář Dan Vertígo vydává druhé album
Napsal uživatel FOLKtime.cz
Neděle, 05 Květen 2019 23:27

Brněnský písničkář Dan Vertígo vydává v polovině května své druhé album s názvem #DNVR
TG
, na
kterém můžete čekat vše, jen ne klasický písničkářský folk. Desku, na kterou Danovi přispěli
fanoušci v úspěšné kampani na Startovači, předznamenal již dříve povedený videoklip k písni
Šťastní a veselí
.

{denvideo https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lmJHc2JCJK8}

Dan sice koncertuje napříč Českou republikou jen s kytarou, elektrickým bubnem a hlasivkami,
na novém albu ale představuje dvanáct svých písní v rozmanitých aranžích, které mají často
blíže ke kapelnímu provedení. K tomu ostatně přispívá také účast řady hostů, kteří se na albu
podíleli. Patří mezi ně Vojta Bořil z kapely Už jsme doma na bicí, Jakub Vašica z brněnských
IAN na cajon, dále pak
Matouš Hamerník
z Funky Ship na saxofon, nebo
Petr Bárta
na trumpetu. Vítaným osvěžením oproti debutové nahrávce
SPODAŽEBUDOU
z roku 2014 jsou pianové a klávesové linky, které písničkář obstaral sám.

„Tématy písní jsou atmosféry měst, v nichž jsem v době vzniku písní žil, tedy střídavě Brno a
Praha, také zážitky z cestování, vztahy, popíjení a jiné radosti či smutky života. Skladby jsou
žánrově různorodé, posluchači v nich najdou prvky folku, punku, reggae i rocknrollu,“
vyjmenovává písničkář.
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Vystoupení Dana Vertíga sice stojí převážně na svižných číslech, na albu #DNVRTG se ale
autor nebojí ani klidnější polohy. Dokazuje to například prostřednictvím písně
Underground
, kde se vrací k akordeonu, na který se dříve často doprovázel.

Deska vychází se šestnáctistránkovým bookletem, který má na svědomí studentka brněnské
FAVU Tereza Nesládková. Většina nahrávek vznikla v brněnském studiu Indies pod dohledem
zvukmistra Dušana Součka. Album bude k dostání na koncertech, písničkářově e-shopu i všech
streamovacích službách jako Spotify, iTunes a dalších. Díky spolupráci s vydavatelstvím Miloše
Grubera
Indies
MG
navíc naleznete album i v kamenných obchodech.

Speciální turné k desce Dan neplánuje, protože, jak sám říká, je na nikdy nekončící tour nejen
po českých městech celoročně. Co však plánuje, je křest alba #DNVRTG, který se uskuteční 1
5. května
v brněnském
ArtBaru
za doprovodu skupiny
Tygroo
a písničkářky
Evy Vargo
.{desky 1607}

www.danvertigo.cz
www.facebook.com/danvertigohuddba

2/2

