Nové CD dua Ondra Kozák a Ralph Schut můžete podpořit na Startovači a CD skupiny Sakrapes vyhrát zd
Napsal uživatel Džexna
Čtvrtek, 31 Květen 2018 18:26

Ondra Kozák a Ralph Schut, dvě osobnosti naší současné bluegrassové scény, jako duo
natočili nové CD
Bits 'n Pieces, které vyjde letos v červenci.
Album obsahuje jak autorskou tvorbu, tak vlastní úpravy pěkných převzatých skladeb. Na CD
se snažili zachytit atmosféru a pohodu, kterou možná již znáte z jejich vystoupení. Vidět a slyšet
je můžete na videích na YouTube a na chytaných koncertech.
Píseň, která se také objeví na nové desce, natočili jeden večer během loňské dílny Bluegrass
Wellness na Oščadnici na Slovensku.
{denvideo https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=nxxbFM8wixI}
Aby album
Bits 'n Pieces
mohli vydat, založili crowdfundingovou kampaň na startovači, která nyní běží zhruba týden.
https://www.startovac.cz/projekty/ondraralph/
"Budeme rádi a poctěni, pokud se rozhodnete tento projekt podpořit. Vaše příspěvky budou
použity na náklady spojené s výrobou, grafikou, poplatky OSA a samotným nahráváním CD.
Pokud zvolíte odměnu "Domácí koncert", budeme se těšit na osobní setkání a postaráme se
Vám o nezapomenutelný hudební večer," vzkazují Ondra Kozák a Ralph Schut. Toto album
vám v soutěži nabídneme až po prázdninách, ale věrni bluegrassu dnes zůstaneme. Získat
můžete CD
Na
věky a den
skupiny
Sakrapes
. Album obsahuje 14 převzatých skladeb autorů jako jsou Tim O´Brien, Peter Rowan, Waylon
Jennings a další, opatřených českými texty. Skupinu Sakrapes založila pětice zkušených hráčů
s mnohaletou praxí ve věhlasných brněnských kapelách. Album natočila v obsazení: Pavel
Petržela (mandolína), Jiří Skryja (kytara), Vlastimil Smutný (dobro), Václav Vacek (banjo) a
Vítězslav Zeman (kontrabas). Na albu hostují Jan Skryja (harmonika) a Matyáš Černý (housle).
Odpovědi posílejte na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
do dnešní půlnoci (1. června). Do předmětu napište
SOUTĚŽ
. Z autorů správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, jehož jméno a správné znění
odpovědi uveřejníme v diskusi pod soutěží.{desky 1545}
Naše otázka se týká jednoho z protagonistů dua Ondra Kozák a Ralph Schut. Ze které
země pochází v Česku usazený Ralph Schut?
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