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Textařka a zpěvačka Lada Šimíčková, která dlouhodobě hudebně spolupracuje s
písničkářem
Ivo Cicvárkem, právě nahrává své
debutové album, které vyjde v červnu 2012 u Indies Scope.
Žánr, v němž se Lada a Ivo pohybují, v sobě kombinuje prvky šansonu a soudobé písňové
akustické hudby s jemnou elektronikou – vše postaveno na vynikajícím písňovém textu, který je
v Ladině tvorbě vždy zásadní. Ivo je Ladiným dvorním skladatelem, kromě jeho hudby se však
na desce objeví také několik zhudebnění od Slávka Janouška či píseň Pepy Streichla.

Na albu hostuje řada skvělých muzikantů:
Petr Pospíšil (kontrabas) – kapelník klasických rokenrolových The Fireballs, uznávaný interpret
jazzu, swingu a rokenrolu,
Luboš Malina (banjo, flétny) – mj. člen legendární Druhé trávy, banjista světové špičky, který
přijal pozvání doplnit svou hrou - a to nejen na banjo, ale i na irskou flétnu - několik skladeb,
Vilém Spilka (kytary) – jeden z nejlepších českých jazzových kytaristů, který se prosadil nejen
v ČR, ale i v zahraničí, pedagog brněnské JAMU. Spolupráci s Ladou Šimíčkovou bere jako
výzvu promítnout své zkušenosti do jiných než primárně jazzových vod,
Jan Vašina (saxofony) – vynikající saxofonista, v minulosti spolupracoval mj. s Jiřím Pavlicou či
skupinou Javory,
Martin Kleibl (bicí) – nadaný jazzový bubeník, který působí v žánrově rozmanitých hudebních
uskupeních, člen brněnské filharmonie.
Kromě hostů se samozřejmě na albu uplatní jako muzikant také Ivo Cicvárek – můžete se těšit
na jeho klavír, kytaru, akordeon, ale i na některé další hudební nástroje, jako je například
celesta.
Natáčí se ve studiu Českého rozhlasu Brno I, zvukové a hudební režie se ujal Milan Vidlák.
Průběh nahrávání, ukázky a novinky můžete sledovat na stránkách www.bandzone.cz/ladasim
ickova
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Podívejte se také na fotky, na nichž zachytil atmosféru a muzikanty při práci ve studiu fotograf
Marek Kamínek, jeho fotoreportáž naleznete zde .
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