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Již tuto neděli, 28. října, si připomeneme 100 let od vzniku Československa, historicky prvního
demokratického státu na našem území, a jméno jeho prvního prezidenta Tomáše Garyka
Masaryka. Album, které jsme do dnešní soutěže vybrali, nese v názvu také jméno Masaryk a
má podtitul Národní písně. Některé z nich, Ach, synku, synku určitě, měl v oblibě i prezident
Osvoboditel „tatíček Masaryk“, ale jistojistě je miloval, hrál a zpíval jeho syn Jan. Jan Masaryk
byl nejen politikem, ale také talentovaným hudebníkem.
V roce 1968, dvacet let po tragické smrti Jana Masaryka, vyšla v Pantonu útlá knížečka
Jan Masaryk: Národní písně
obsahující patnáct národních písní v jeho úpravách pro zpěv a klavír. A tento zpěvníček si s
sebou do emigrace odnesla i rodina někdejší dětské hvězdičky Semaforu Lenky Hartlové,
provdané Lichtenberg.
Čechokanaďanka
Lenka Lichtenberg
se po mnoha letech rozhodla písně natočit. Ve spolupráci s Tomášem Reindlem je nově
zaranžovala, s řadou českých převážně jazzových hudebníků nahrála a v roce 2017 vydala na
albu
Masaryk - Národní písně
.
Milan Tesař v recenzi o albu píše: "V případě Masaryka nejde o žádné srovnání dvou kultur, ale
o poctu folklorní tradici země, z níž paní Lenka před lety odešla za svobodou. Přitom z alba
neodkapává nostalgie ani umělý folklorismus. Silnou stránkou nahrávky je nejen zpěvaččin
osobní přístup (včetně komentářů k jednotlivým písním), ale především pestrost, jíž Lichtenberg
a Reindl jako hudebníci dvou generací dosáhli."
Pokud
odpovíte správně na naši soutěžní otázku, budeme vám držet palce, aby právě vaše odpověď
byla vylosována, a vy si brzy mohli oblíbené písně Jana Masaryka v originálních úpravách a
přednesu Lenky Lichtenberg poslechnout.
{desky 1556}
Odpovídejte mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
do NEDĚLNÍ půlnoci (28. října). Do předmětu napište
SOUTĚŽ
. Z autorů správných odpovědí vylosujeme výherce, jehož jméno a správné znění odpovědi
uveřejníme v pondělí 29. října v diskusi pod soutěží. Přejeme hodně štěstí a krásný sváteční
víkend.
V New Yorku na letošních The Independent Music Awards v kategorii New age zvítězila
Lenka Lichtenberg s jednou písní z alba Masaryk. Která to byla píseň?
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