Polapené zvíře vystrkuje drápky. Jmenuje se Podzim.
Napsal uživatel Indies Scope
Středa, 30 Listopad 2016 18:58

Zvíře jménem Podzim přichází a premiéra prvního singlu a videoklipu je tu! O kráse i
nebezpečích pošmourných dní je projekt
Jakuba Königa (ex Obří
broskev
Kittchen
) složený z mnoha skvělých hudebníků současné indie scény. Určitý čas, kdy srdce ovládá
podzimní melancholie, se dotkne každého z nás. A o tom je i první skladba
Zvíře jménem Podzim
.

,

„Stýskalo se mi po písničkách, které jsem slýchal z rádia jako malej kluk. Písničky s nějakým
příběhem, emocí, písničky s rozmáchlou aranží.“ svěřuje svůj záměr Jakub König. „Přístupné
a nekomplikované skladby. Samo sebou se mi do nich promítají moje témata, samo sebou jsou
ty songy trochu ponurejší.“

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=fPnSpwB89bc}

Písničkáři Jakubu Königovi přibylo letos na podzim do portfolia další hudební těleso. Kapela,
nebo vzhledem k narůstajícímu počtu členů možná spíš orchestr,
Zvíře jménem Podzim
.
"Obklopil jsem se lidmi, na které jsem během svého cestování po republice narazil. Lidmi, které
obdivuju, lidmi, ke kterým jsem vždycky vzhlížel a s kterými jsem si přál spolupracovat."
Výčet spoluhráčů opravdu mluví za mnohé. Do bicích řeže kopřivnická mlátička a Kittchenův
věrný spoluhráč
Tomáš Neuwerth
, který se společně s talentovaným elektronickým tvůrcem
Aid Kidem
podílí i na produkci. Svůj hlas a klavír připojila
Marie Kieslowski
, basu a syntezá tory obsluhuje
Tomáš Havlen
, kterého můžete znát například z
Post-hudby
, violoncello svírá
Terezie Kovalová
a Zvíře pozřelo i kompletní
duo 27
, či další členy
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Obří broskve
a jiných kapel.
Marie Puttnerová
z
Jablkoně
se původně stavila vlastně spíš na návštěvu. A
Dušan Neuwerth
dostal závěrečný mix pilotního singlu do ruky shodou okolností až úplně na poslední chvíli.

Písničkáře Jakuba Königa si možná pamatujete z českolipské kapely Obří broskev, která se
nejméně polovinu své osmnáctileté existence pohybovala v Čechách i na Slovensku "na okraji
slávy". Pokud se ale zajímáte o alternativní hudbu, určitě vám neušlo Königovo maskované
alterego
Kittchen
, se kterým zatím natočil tři řadová alba a kromě mnoha úspěchů u laické i odborné veřejnosti
získal například cenu
Anděl
za desku
Radio
. A přesto, že maskovaný kuchař vaří vesele dál na větších pódiích a pro víc a víc strávníků,
podzimní čas si nejen letos rezervuje, stejně jako řada dalších hudebníků pro jiný projekt.

Tento rok vychází u Indies Scope Zvířeti jako singl eponymní píseň s dokumentárním
videoklipem
Lindy Arbanové. V průběhu roku 2017 jsou
očekávány další skladby, natočené během první čtyřdenní session ve studiu
3 bees
v Jinočanech. Na podzim 2017 má vyjít celé album a
Zvíře jménem Podzim
, výsostně podzimní kapela, by měla odehrát svůj první velký koncert. O čase i prostoru se
zatím intenzivně jedná. Ale jak už to bývá, občas na vás vůně podzimních ohňů dýchne už
uprostřed léta. První, předpremiérové vystoupení, je naplánováno na jeden z největších z
komorních festivalů, 1. července 2017. Místo se dozvíte včas.
Více o projektu na http://www.indies.eu/alba/3374/zvire-jmenem-podzim/
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