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Arnošt Frauenberg je dnes především stand-up komik na plný úvazek, známý z pořadu Na
stojáka, nebo z Comedy Clubu. K tomu také příležitostný herec, dramaturg a duchovní otec
Humorfestu, dramaturg Komedyfestu. Arnošt Frauenberg je přes 20 let hlavně písničkář.
Vystupuje s krátkými pauzami od roku 1992. V roce 2002 se stává jedním z tahounů sdružení
Krychle
. V roce 2004 postoupil v konkurzu F&C na festival Zahrada, objevil
Textovou dílnu Slávka Janouška
a stal se po dlouhou dobu jedním z tvůrčích pilířů. Samostatnou kapitolou je Arnoštovo úspěšné
účinkování v pořadu
Na stojáka
, kde se stal vedle Lukáše Pavláska, Daniela Čecha a Petra Vydry jednou z nevýraznějších
postav tohoto „stand up“ zábavného pořadu.
Po deseti letech od vydání CD
Rozednívání
Arnošt Frauenberg vydal dlouho slibované nové CD, nazvané po úvodní písni alba
Defibrilátor
. Rozdíl mezi těmito deskami je patrný na první poslech, nejen ve vyzrálosti Arnoštových textů,
ale i v posunu po hudební stránce, o který se výrazně zasloužil
Arnošt Frauenberg Tým - AFT
. Tým tvoří Petr Zatloukal - kytary všeho druhu, Petr Kamiš - bicí a Libor Kropáček - baskytara.
Deska obsahuje 10 písní, je zvukově pestrá, žánrově mísící folk, pop, rock, to vše jemně
okořeněné od country po elektroniku. V případě Arnošta Frauenberga by se tento žánr dal
nazvat jako
stand up folk
.
Písněmi Arnošta Frauenberga na CD
Defibrilátor
se můžete brzy pobavit i vy, pokud správně odpovíte na naši otázku.
Ale neodpovídejte do diskuse!
{desky 1517}
Znovu připomínáme, že hrajeme podle nových pravidel, soutěž je korespondenční!
Opovědi
posílejte dnes (9. února) do půlnoci
mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
, předmět
SOUTĚŽ
. Z autorů správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, jehož jméno a správné znění
odpovědi uveřejníme v diskusi pod soutěží.
Na kterých CD Textové dílny Slávka Janouška se Arnošt Frauenberg podílel?
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