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Začátek nového roku bývá ve znamení ohlédnutí za vydanými alby v roce 2017. Již
osmnáctiletou tradici má anketa Album roku na Radiu Proglas , kterou organizuje Milan
Tesař
.
Do hlasování o nejlepší české hudební album napříč žánry se zapojilo téměř 130 odborníků z
řad hudebních publicistů, pořadatelů festivalů, redaktorů Proglasu i samotných hudebníků. V
sobotu 27. ledna v pořadu Slyšte, lidé! jste si mohli poslechnout ukázky z alb, která se v anketě
Album roku 2017
umístila v první desítce. Vítězem se stal
Wolf Lost In The Poem
s albem
Nepřitoutaný
.
Anketa Album roku 2017 – konečné pořadí:
1. Wolf Lost In The Poem: Nepřipoutaný (Tranzistor)
2. Beránci a vlci (Indies Scope)
3. David Stypka & Bandjeez: neboj. (Universal Music)
4. Cermaque: Neboj (Indies Scope)
5. Zvíře jménem podzim (Indies Scope) V Cenách Anděl 2017 došlo k zásadní změně v
udílení žánrových cen, které se již nebudou oddělovat a oceňovat pouze „malými“ replikami
Andělů, ale pnohodnotnými soškami. Předávat se budou ve čtyřech nových kategoriích přímo
během slavnostního ceremoniálu
20. března
ve Foru Karlín.
31. ledna byly oznámeny nominace na Ceny Anděl 2017, keré vzešly z prvního kola hlasování.
V kategorii Folk (zahrnující zejména folk, country, lidovou hudbu, world music a další příbuzné
žánry) hlasovala nově složená komise, jejímž sestavovatelem a garantem se stal
Milan Tesař
.
Do druhého kola byla nominována tato alba:
Beránci a vlci: Beránci a vlci (Marian Friedl, Jitka Šuranská)
Cermaque: Neboj
Rendez-fou: Miniatury
Dagmar Voňková: Hostina
Wolf Lost In the Poem: Nepřipoutaný Hodnocení desek 2017 na FOLKtime.cz probíhá do
konce 1. čtvrtletí 2018. V průběžných výsledcích, u alb, kterým udělila body již většina
hodnotitelů, si zatím nejlépe vede
Wolf Lost In the Poem
s albem
Nepřipoutaný
. To už asi nemůže být náhoda. Chcete se o tom přesvědčit? Můžete jej získat v naší soutěži,
pokud správně odpovíte na naše otázky.{desky 1480}
Ale pozor! Neodpovídejte do diskuse!
Připomínáme, že už potřetí hrajeme podle nových pravidel, soutěž je korespondenční! Opovědi
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posílejte dnes (2. února) do půlnoci
mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
, předmět
SOUTĚŽ
. Z autorů správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, jehož jméno a správné znění
odpovědi uveřejníme v diskusi pod soutěží.
1. Kdo se skrývá za jménem Wolf Lost In the Poem?
2. Kdy a kde se narodil? Která píseň tohoto autora začíná jeho datem a místem narození?
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