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Sdružení Folk žije! vydalo v roce 2017 album s názvem Vracím se domů olomoucké skupiny
Alibaba. Na albu je
celkem 15 autorských písní, skupina Alibaba je natáčela ve studiu SAS v Olomouci v
současném obsazení:
Miroslav Vepřek
(zpěv, doprovodná kytara, kontrabas),
Jarmila Vepřková
(zpěv, perkuse) a
Jiří Krbeček
(sólové kytary, doprovodná kytara, mandolína, slide bottleneck, foukací harmonika).
Skupina Alibaba působí na hudební scéně už pěknou řádku let a postupně žánrově
proměňovala. Prošla obdobím folkovým, v té době natočila alba
Brána se otvírá
(2004) a
U severní trati
(2006), obdobím countryovým, folkrockovým i bluesovým (demo
Noc v Ostravě
(2006) a album
Mačkalov
(2009)), až našla ideální polohu v tříčlenné akustické sestavě na pomezí swingu, blues a folku.
Od roku 2010 kapela hraje v triu, které natočilo album
Vracím se domů
. Po celou dobu trvání kapely je pro ni charakteristické zaměření na originální vlastní tvorbu.
O svém albu
Vracím se domů
, které dnes nabízíme v naší soutěži, kapela říká:
„Řadu skladeb jsme nahrávali naživo. Kromě toho, že je to náš oblíbený způsob a hodně námi
oblíbených desek jiných interpretů takto vznikalo, jsme si muzikantsky vystačili sami se sebou.
Chtěli jsme totiž, aby nahrávky zachytily především to, co jsme schopni sami živě zahrát.“
Alibaba je vítězem národní i mezinárodní interpretační Porty, získala Krtečka na Zahradě,
zvítězila na Mohelnickém dostavníku. Než si ji poslechnete na některém z letošních festivalů,
zkuste naši soutěž. Uslyšíte kapelu Alibaba jako na živo!{desky 1481}
Odpověď na soutěžní otázku posílejte mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
do nedělní půlnoci (
24. března
). Do předmětu napište
Soutěž
. V pondělí 25. března uveřejníme zde v diskusi správné znění odpovědi a jméno vylosovaného
výherce. Držíme palce.
Ve kterém roce skupina Alibaba vznikla?
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