Poletíme? oslaví novou desku dvojitým křtem na Flédě
Napsal uživatel FOLKtime.cz
Úterý, 06 Listopad 2018 23:41

Skupina Poletíme? vydala dlouho očekávané album Chce to hit! a vyrazila na koncertní
šňůru
Chce to Tour!. Po
vyprodaném pražském křtu v Lucerna Music Baru pokřtí desku dvakrát na brněnské
Flédě
11. a 12. prosince
. Fanoušky Poletíme? čeká téměř dvouhodinový koncert, nové písničky, staré hity a typický
humor Rudolfa Brančovského.
Koncerty Poletíme? jsou živelným propojením žánrové pestrosti, instrumentální preciznosti a
vtipných melancholických i hravých textů frontmana Rudolfa Brančovského. Kapela, která si
svou energií dokáže získat jak klubové tak festivalové publikum, loni dvakrát za sebou
vyprodala Flédu a její koncertní série Poletíme do studia předznamenala vznik nové desky.
Téměř výhradní autor hudby i textů Rudolf Brančovský o ní mluvil jako o
Desce proti strachu
, nakonec však dostala odhodlanější název
Chce to hit!
. Mezi šestnácti skladbami, na jejichž aranžích spojili síly všichni členové kapely, jsou nejen
nové písně, ale i starší, dosud nevydané avšak mnoha koncerty prověřené hity jako
Pochod žížal, Pojď se mnou, lásko má
nebo
Tři kámošky psycholožky
.
{denvideo
https://www.youtube.com/watch?v=Z1v6ZC_jzpM
}
Vydání alba
Chce to hit!
předcházel stejnojmenný singl, který se pro někoho až překvapivě od turbošansonu odklání
spíš k pořádnému rockovému nářezu.
„Ten rockový zvuk má být vtip a ten hlas à la zpěvák skupiny Kabát taky. Chtěl jsem, aby
fanouškům vypadl obal z ruky, když si CD pustí. Víte, oni si nás dlouhé roky váží za to, že si
děláme, co chceme, tak ať nás to nechají dělat dál,“
vysvětluje
Rudolf Brančovský
v rozhovoru s Ondřejem Hrickem pro
musicserver.cz
. Velký podíl na vzniku nahrávky má zvukař Jiří Topol Novotný, který vzal kapelu do studia
Davida Kollera v Mikulově a na albu s Brančovským spolupracoval jako producent. Finální
podobu získalo mistrovským masteringem Ecsona Waldese.
Skupina
Poletíme?
vznikla v roce 2007 kolem renesanční osobnosti Rudolfa Brančovského, známého malíře,
designéra a autora interiéru podniku Lokál U Caipla. Všestranný hudebník, který nejraději
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skládá hudbu pro banjo, klavír a kytaru nedávno předal svůj post banjisty Pepíkovi
Zámečníkovi, aby ho na koncertech „netrefil šlak“. Nezaměnitelné poetice svých textů však dál
propůjčuje vlastní hlas (jen Tři kámošky psycholožky zpívá houslista Vojta Konečný) za vydatné
pomoci dalších členů kapely. Na Flédě s nimi dál vystoupí baskytarista Vít Kraváček a bubeník
Michal Jež, na trubku zahraje Jáchym Hájek, na saxofon a příčnou flétnu Pavel Křižovenský a
na piano Ondřej Hájek.{desky 1562}
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