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Dnes si povíme něco o kapele, která je poměrně známá i v našich zeměpisných šířkách. Název
Brathanki
napovídá, že se kapela nechává inspirovat nejen polskou, ale i maďarskou hudební tradicí.
Jedno polské přísloví totiž říká, že "
Maďar a Polák jsou dva bratranci
".

Brathanki jsou typickým představitelem v poslední době velmi oblíbeného spojení tvrdší muziky
s folklórními prvky, tzv.folkrocku. Kapelu založil v roce 1998 akordeonista Janusz Mus. Více
koncertovat začala skupina ovšem až o rok později
Brathanki v akci

zdroj:

www.brathanki.com

s příchodem studentky etnologie Haliny Mlynkowé. Jejich první deska Ano se stala jednou z
největších hudebních událostí roku 2000. Za druhé album
Patataj
dostala kapela již záhy po vydání 11. 7. 2001 zlatou desku a následovala samozřejmě další
ocenění, např. cena Fryderyk 01. Díky zpěvačce, která je zčásti českého původu, kapela
obohatila svůj repertoár o české verze některých písní. Ty se zalíbily polskému publiku, u
kterého se tradičně česká muzika (respektive všechno, co souvisí s našimi zeměmi) teší velké
popularitě, a proto došlo k dohodě i s českou pobočkou vydavatele. Deska Patataj vyšla tedy i u
nás, některé písně se dlouhou dobu objevovaly i v českých celoplošných rádiích. Halina si při
psaní textů hrála zejména s jejich fonetickou podobou. Vznikly tak texty, které pro polského
posluchače znějí neobyčejně zajímavě a exoticky, ovšem po významové stránce nejsou příliš
invenční ("
dám ti klíče od trabantu, dám ti trubku od hydrantu
"). V roce 2003 kapelu opouští zpěvačka Halina Mlynkowa, která začíná připravovat sólový
projekt, a na její místo přichází Magda Rzemek. Třetí album
Galoop
vychází na konci roku 2003. Skupina se bohužel v poslední době stále více účastní různých
konferencí, zábav a jiných komerčních akcí trochu na úkor vlastních koncertů.

Na straně http://www.brathanki.com.pl/ najdete informace o kapele v polštině i v češtině včetně
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ukázek písní ve formátu mpg. Největšími hity kapely Brathanki už nejspíš zůstanou známé
"Czerwone korale" a "W kinie v Lublinie".

Diskografie:
Ano (2000)
Patataj (2001)
Galoop (2003
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