Akciovka na 2. díl zpěvníku POSELSTVÍ WABIHO RYVOLY
Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Čtvrtek, 23 Květen 2013 22:28

V roce 2011 byl vydán 1. díl zpěvníku Poselství Wabiho Ryvoly, který obsahoval písně
napsané do roku 1974. Vydání tehdy podpořilo koupí akcie velké množství kamarádek a
kamarádů, kterým byl zpěvník předán na koncertech v Praze, Brně, Liberci, Plzni a Českých
Budějovicích, případně poslán poštou.
Nyní se vyhlašuje další akciovka - Hobousácká 2, která nabízí vzácné obligace (viz obrázek) na
netrpělivě očekávaný druhý díl Wabiho zpěvníku, jehož vydání je plánováno na březen příštího
roku. Jinými slovy - opět jde o to, aby se sehnal dostatek peněz k vydání, tak jako minule a
mohlo se uzavřít ojedinělé knižní dílo na poli trampské písničky.

Druhý díl zpěvníku bude mít okolo 390 stran, barevnou obálku s pevnou vazbu, aby se při
nošení neponičil a najdeš v něm:
- 154 písní (od roku 1975) z nichž 116 jich bude v notách i s akordy a 38 písní jen s textem,
protože se nedochovala žádná nahrávka, ani notový záznam.
- dohromady i s prvním dílem půjde o 277 písní na 690 stranách!
- velké množství archivních fotografií
- povídání k písním (krátké příběhy o jejich vzniku, či z jejich dalšího písničkového života)
Podobně jako u dílu prvního se i zde v notách objeví úplně neznámé nebo málo známé písně:
Až mi dojdou noty na hvízdání
,
Kytary do naha
,
Zimní hospoda
,
Modrý stín (Black Orpheus)
,
Ghetto
,

1/2

Akciovka na 2. díl zpěvníku POSELSTVÍ WABIHO RYVOLY
Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Čtvrtek, 23 Květen 2013 22:28

Obyčejný kluci
.
Ale zapomenutých či znovuobjevených písní, opatřených notovým zápisem, bude ve zpěvníku
pochopitelně mnohem víc.
Druhý díl opět zpracovává Petr Růžička – Růža a zpěvník přislíbili obohatit svými příspěvky
například Miki Ryvola, Alan Ryvola, Saša Ryvolová, Sava Klimeš – Slim, Béďa Šedifka, Fredy
Schubert, Tony Linhart, Hanka Hosnedlová, Pavel Lohonka - Žalman a další.
Koupí akcie získáš nárok na:
- jeden výtisk zpěvníku, který ti po vydání bude předán, či poslán poštou
- jmenovité poděkování uvnitř zpěvníku
- akciový certifikát
Objednávky akcií:
Mailem na tony.avalon@seznam.cz
Co nejrychleji ti bude poslána akcie i s přiloženým číslem účtu a složenkou typu C, druh platby
- který ti bude vyhovovat víc - bude na tobě.
Cena jedné akcie je 290 Kč a bude k ní připočteno i poštovné 10 Kč, víc ani ťuk.
V průběhu roku budeš informován buď mailem, nebo zde na FOLKtime.cz o tom, jak dílo
pokračuje a v samotném finále ti dojde mail se seznamem koncertů, kde ti bude zpěvník
předán.
A pokud si ho nebudeš moci přijít vyzvednout, tak poslán.
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