Druhá tráva, Jarret a Tomáš Klus = nominace na Žánrové ceny Anděl 2011
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Středa, 15 Únor 2012 22:27

V pátek 2. března budou v pražském Paláci Akropolis předány žánrové ceny Anděl za rok
2011. Oproti hlavnímu večeru, který Česká televize odvysílá v přímém přenosu, bude z
předávání žánrových cen odvysílán záznam. Letošními nominovanými jsou: Druhá tráva s
albem
Marcipán z Toleda
(Universal Music),
Jarret
s albem
Za hrany
(Indies Scope) a
Tomáš Klus
s albem
Racek
(Sony Music).
Ze tří výše uvedených nominovaných má nejvíce cen předcházejících současným Andělům
(Gramy, České gramy, Ceny Hudební akademie, Ceny Akademie populární hudby) Robert
Křesťan ať už sám nebo s Druhou trávou.

Jako první z těchto ocenění získal Robert Křesťan titul „Osobnost folku & country“ již v roce,
kdy nejmladšímu nominovanému, Tomáši Klusovi, bylo sedm let (1992). Zlatý hattrick (tři
vítězství v řadě) předvedl Robert Křesťan v letech 1996 -1998 v tehdy samostatné kategorii
Country. V kategorii Folk se vedle něj střídali Bratři Ebenové (1x) a Jarek Nohavica (2x). O rok
později (1999) v sjednocené kategorii Folk & country obdržel cenu Robert Křesťan, tentokrát
společně s Druhou trávou. Všechna předchozí vítězství jsou dle archivu cen Anděl připisovány
Robertu Křesťanovi. Jednoho okřídleného anděla hrajícího na šalmaj má ve své sbírce i
Tomáš Klus. Ten získal v roce 2009 Anděla jako Zpěvák roku.
Třetím
nominovaným, pro které je to již druhá nominace, je liberecký Jarret. Ten byl v roce 2007
nominován za album
Vztahem zapni!
.
Pokud by o cenách rozhodovalo
Hodnocení desek
, bylo by pořadí následující: 1. Jarret, 2. Robert Křesťan a Druhá tráva a na třetím místě by
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skončil Tomáš Klus.
V dalších (příbuzných) Žánrových cenách jsou nominace následující:
Jazz &blues
Ladě – Kalná (Indies Scope)
Face of the bass – Face Of The Bass (Animal Music)
Vertigo – Metamorphosis (Animal Music)
World Music
Čankišou – Faÿt (Indies Scope)
Tomáš Kočko a Orchestr – Godula (Indies Scope)
Zuzana Lapčíková kvintet – Rozchody, návraty (Supraphon)
A komu byste vítězství přisoudili vy? {desky 1045} {desky 973} {desky 1058}
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