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Už pošestnácté vyhlásila hudební redakce Radia Proglas anketu Album roku. K hlasování
jsme jako každý rok vyzvali spřízněné publicisty, hudebníky, pořadatele koncertů a festivalů a
další osobnosti. Celkem se v letošním roce hlasování zúčastnilo 106 respondentů, což je zatím
nejvíc v historii ankety. Každý z nich mohl hlasovat pro libovolný počet alb bez ohledu na žánry
a také na rok vzniku. Albem roku (tedy albem, které nejvíc poslouchal a které jej nejvíc oslovilo)
může totiž pro někoho být i nahrávka stará několik let.
Vítězem ankety Album roku 2015 se stalo jihočeské trio
Epydemye
s albem
Kotlina
, koncepční deskou věnovanou českým dějinám 20. století. Na druhém místě skončila stálice
brněnské hudební scény, skupina
Květy
, s titulem
Miláček slunce
. A třetí byl písničkář
Petr Linhart
se svým třetím sólovým albem
Rozhledna
. Všichni zmínění se ve dnech 24. a 25. června představí na scéně Radia Proglas na festivalu
Hradecký slunovrat v Hradci nad Moravicí u Opavy.
Zajímavé je dále umístění dvou kompilací (
Bulisovi
a
Bazarem proměn
) v první desítce. Ze slovenských interpretů nejlépe bodovala na 12. místě skupina
Longital
s albem
A to je všetko?
Do první patnáctky se těsně vešla také slovenská formace
Korben Dallas
a polská písničkářka
Agu
. Na interpretech ze vzdálenějšího zahraničí se tentokrát respondenti neshodli; pouze americká
zpěvačka
Julia Holter
získala tři hlasy.
Nejlepší alba podle ankety Proglasu Album roku 2015
1. Epydemye:
Kotlina
(vlastní náklad)
2. Květy: Miláček slunce (Indies Scope)
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3. Petr Linhart: Rozhledna (Galén)
4. různí interpreti: Bulisovi (vlastní náklad)
5. Ponk: Postfolklor (vlastní náklad)
6. Kittchen: Kontakt (Červený kůň)
7. Matej Benko: Planety (Warner Music)
8. různí interpreti: Bazarem proměn: A Tribute to Vladimír Mišík (Indies Scope)
9. Ladě: Lešť (Indies Happy Trails)
10. Sova & Slamák: Nad Řípem se blýská... (vlastní náklad)
11. Aneta Langerová: Na Radosti (Supraphon)
12. Longital: A to je všetko? (Slnko Records)
13. Jitka Šuranská / Irén Lovász / Michal Elia Kamal: Tři hlasy / Three Voices (Indies Scope)
14. Korben Dallas: Kam ideme (Slnko Records)
15. Agu: Ke světlu (Yannick South)
16. Krystyna a přátelé: JEDEN TANiEC (vlastní náklad) Hodinový pořad s písněmi z 12
nejlépe umístěných alb si můžete poslechnout v
audioarchivu Proglasu
.
Další informace: Milan Tesař, Radio Proglas (
tesar@proglas.cz
)
http://hudba.proglas.cz
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