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Album Skladem pochází ze sklonku roku 2018, kdy jej u Indies Scope vydala skupina Tlupa
Tlap
.
Je to druhé album skupiny, první bylo
Tlupa Tlap.
ačkoliv, připočítáme-li alba
Vločky se s ničím netajou
a
Šedé cédé
, které vydala skupina ještě pod původním názvem
Kaluže
, tak vlastně čtvrté. Kapela pochází z podhorského městečka Pilníkov a přes dvacet let jsou
jejími členy:
Jana Pachlová
(zpěv, klávesy, perkuse),
Jana Paděrová
(zpěv, alt saxofon, flétna, perkuse),
Martin Pachl
(zpěv, kytary),
Ondřej Paděra
(zpěv, baskytara),
Honza Bažant
(zpěv, tenor saxofon, klarinet, dechový syntezátor) a
Matěj Hanč
(bicí). Sestavu nově doplnila (...a to bude i soutěžní otázka) hráčka na trumpetu, dlouholetá
členka skupiny Traband.
"
Album Skladem je opět žánrovou směsicí způsobenou čtyřmi autory ve skupině... Název v sobě
nese - ne náhodou - jistý dvojsmysl: SKLADEM – naše písně jsou od nás už na skladě, ale taky
S KLADEM – což má znamenat i kladný přístup k hudbě, textům, posluchačům, k životu.
Natáčení probíhalo ve studiu Jana Tulenka ve Voticích. Tak se stalo, že „Krkonošské
crossóver“ může žít naplno svým vlastním životem." (Z textu vydavatele)
Skladem s kladem obsahuje 15 autorských písniček (Pachl, Pachlová, Paděra, Paděrová),
kromě členů kapely, kteří album natáčeli, k dobarvení muziky jako hosté přispěli:
Jan Tulenko
(kytary, baskytara, darbuka, samplované smyčce) a
Vrápenec malý
- netopýr v písničce
Netopýři
.{desky 1587}Odpověď na soutěžní otázku posílejte mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
do nedělní půlnoci (
17. března
). Do předmětu napište
Soutěž
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. V pondělí 18. března uveřejníme zde v diskusi správné znění odpovědi a jméno vylosovaného
výherce. Album
Skladem
máme skladem jen jedno, tak neváhejte, je to příjemné poslouchání.
Jak se jmenuje dlouholetá členka skupiny Traband, která posílila Tlupu Tlap a slyšíme ji
na albu Skladem?
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