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Na svém šestém řadovém albu O ptácích a rybách vstupuje skupina BraAgas díky česky
zpívaným písním na zcela novou půdu. Po dlouhém hudebním lovu se z jiných koutů Evropy
kapela konečně vrací domů. Všech třináct skladeb pocházejících z českomoravských zpěvníků
BraAgas dokázali zpracovat svým originálním přístupem, který jim v minulosti přinesl již řadu
ocenění. V roli němých svědků smutných příběhů se ve všech textech písní objevují ptáci, nebo
ryby, kteří dali celé nahrávce jméno. Nová nahrávka nese jasný rukopis kapely BraAgas.
Akustické a netradiční nástroje, stylové posazení zpěvů i krásný souzvuk vícehlasů. Přesto
nahrávání bylo zcela jiné. Více si o nové desce přečtete
zde
, podívat se můžete i na videoklip k písni
Brodil Janík koně
.
Skupina BraAgas je dvojnásobnou držitelkou žánrové ceny Anděl v kategorii World za alba
Tapas
(2009) a
Yallah!
(2014). V současnosti je world music součástí rozšířené žánrové kategorie Folk. V roce 2017
získalo v této kategorii Anděla album
Beránci a vlci
, které je také z oblasti world music. Letos se jistě objeví celá řada zajímavých alb a tak si ještě
musíme počkat, zda novinka
O ptácích a rybách
, vydaná 16. března v
Indies Scope
a pokřtěná 24. dubna v pražské Malostranské besedě, upoutá žánrové akademiky v rozšířené
kategorii Folk za rok 2018.
Pokud jste příznivci skupiny BraAgas nebo vás world music oslovuje, neváhejte a odpovězte na
naši otázku. Odměnou vám bude poslech lidových písní v pozoruhodném pojetí.
Odpovědi posílejte na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
do dnešní půlnoci (11. května). Do předmětu napište
SOUTĚŽ
. Z autorů správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, jehož jméno a správné znění
odpovědi uveřejníme v diskusi pod soutěží.{desky1549}
Které z dosavadních pěti alb skupiny BraAgas získalo "pouze" nominaci na Anděla a za
který rok?
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