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Na trh přichází novinka projektu Playground English. Písničky pro ratolesti nejen v
předškolním věku, díky kterým si děti angličtinu zamilují.
Frog Biscuits
je první oficiální album souboru
Playground English
a obsahuje 27 písní pro děti v angličtině od úplně jednoduchých říkanek po složitější příběhy.
Deska skvěle slouží nejen při výuce anglického jazyka, ale zároveň je to plnohodnotné hudební
album k poslechu. Produkce nahrávky
Frog Biscuits
se ujal
Ondřej Galuška
(Eggnoise, The Odd Gifts).
Když začala
Karolína Shipstead
učit děti ve školce Playground English v angličtině, nespokojila se pouze s výtvarnými
činnostmi. Začala psát vlastní anglické písničky pro děti. Cit pro melodii, který Karolína uplatnila
při tvorbě skladeb, a její vhodné texty pro děti daly vzniknout skvělé kolekci písniček. Texty
přibližují dětem základní slovní zásobu i větnou stavbu a díky melodickým písním jsou tyto
informace snáze zapamatovatelné. Karolína našla mezi rodiči, kteří jí vodili své děti do školičky,
několik šikovných muzikantů a poprosila je, zda by jí nepomohli písně nahrát, tak aby je mohla
používat při výuce.
Když oslovila Ondřeje Galušku, zjistil, že se jedná o skladby, které by si zasloužily hezky
zaranžovat a nahrát profesionálně. Podle Ondřeje má Karolína nesmírný talent na melodie,
které jsou zároveň snadno zapamatovatelné a zpěvné a přitom vkusné a příjemné i při
opakovaném poslechu. Díky tomu je album unikátní nejen u nás, ale i ve světě.
„Obzvláště u anglických písní pro děti je obtížné najít něco, co by nebylo nevkusné nebo ošklivě
nahrané. Při tom u koho jiného než u dětí by nám mělo záležet na pěstování vkusu a smyslu
pro krásu,“
ptá se Ondřej Galuška.
{denvideo
https://www.youtube.com/watch?v=6urP2Tbs8Yg&feature=youtu.be
}
Karolína Shipstead je výtvarnice a zakladatelka anglické školky a výtvarné dílničky Playground
English. Žije v Lešanech u Kralup nad Vltavou se svou rodinou, která na albu rovněž účinkuje.
CD Playground English produkoval Ondřej Galuška, hudebník (Eggnoise, The Odd Gifts) a
filozof (vyšla mu kniha Tělo hudby). Mimo něj na něm hrají Ivan Tatar, David Pavelka (SOČR) a
mnozí další muzikanti a děti. Deska obsahuje 27 písní, z nichž některé mají jednodušší texty a
mohou sloužit jako příjemná pomůcka při výuce angličtiny, jiné zaujmou lehkou ironií a
složitějším příběhem.
„Ráda bych, aby se písničky používaly jak při výuce angličtiny u malých děti, ale klidně i u
školních děti, tak jak to děláme i my. Navíc by mě moc potěšilo, kdyby si naši desku někdo
poslechl jen tak, prostě jako normální muziku.“
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Album
Frog Biscuits
bylo nahráno v průběhu několika let ve studiích Fonografik, Faust, 3bees, a bylo smícháno
Mishanem Pajdiakem v little m records.
Vydal label
Indies Scope
16. listopadu 2018.
Ukázky:
https://www.indies.eu/music-player/?ida=4232
{desky 1573}
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