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Tentokrát nabízíme v soutěži CD, které vyšlo na jaře, ale k nám se dostalo teprve až s
podzimem. Album se jmenuje Neznámé a natočila jej všem známá Pavlína Jíšová. Ovšem
nikoliv
se
svým současným Bababandem
, ale s kapelou
Petr Kalandra Memory Band
(PKMB) z Mostu. Na albu se nachází 14 původních písniček, 11 z nich včetně titulní
Neznámé
složila sama Pavlína. Píseň
Katova žena
napsala společně s Jakubem Rackem, kytaristou své tehdejší skupiny Pavlína Jíšová a přátelé,
na text svého tehdejšího manžela Zbyška Rašky. Ke dvěma písním napsala text:
Náměsíčná
na hudbu Jardy Matějů a píseň
Havran
na hudbu Michala Röhricha.
Na albu hostuje
Adéla Jonášová
na kytaru,
Jarda Matějů
na banjo a zpívá,
Zdeněk Souček
na akordeon, v písni
Na kousek papíru
Pavlínu doprovázejí
Vladimíra Švantnerová
na cemballo,
Antonín Vacek
na violoncello,
Marta Bechynská
a
Pavel Bechynský
na housle. Natáčelo se na podzim 2018 a v předjaří 2019 ve studiu
Ponte records
v Mostě za zvukové režie
Romana Dobreva
a za hudební režie
Míry Kuželky
, frontmana kapely PKMB.
Křest za účasti PKMB proběhl 26. dubna na koncertě v pražské Malostranské besedě. Písničky
z nového alba Pavlína Jíšová zpívá i na svých sólových koncertech nebo s Bababandem.
Pokud vyhrajete v naší soutěži, budete je slýchat i ze svého přehrávače.
POZOR!
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Odpovědi na soutěžní otázku posílejte na naši e-mailovou adresu
soutezzavináčfolktime.cz
a do předmětu napište
Soutěž
. Pište do nedělní půlnoci (
3. listopadu
). V pondělí 4. listopadu zveřejníme správné znění odpovědi a jméno vylosovaného výherce.
Přejeme hodně štěstí!{desky 1628}
Pavlína Jíšová album natočila s PKMB, ale nejčastěji ji na koncertech slýcháváte s
Bababandem. Kdo v současnosti kromě Pavlíny Bababand tvoří?
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