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Včera děti přinesly domů pololetní vysvědčení, prvňáčkové úplně poprvé, a bez rozdílu si
všechny zaslouží malou odměnu. Když ne všichni za samý jedničky, tak jistě za snahu a jako
povzbuzení do dalšího školního půlroku. Prostřednictvím vás je můžeme obdarovat i my, i když
ve skutečnosti to bude skupina Klíč. Vloni vydala v reedici album Písničky z Breptánie celé
věnované dětem.
Breptánie je pohádková země, ve které žijí bytosti zrozené jednak z dětských přebreptů a
zkomolenin, ale především z nesmírné dětské fantazie. Album obsahuje 18 „klíčovsky“ pojatých
autorských písní. Klíč je natáčel v sestavě
Jaroslav Marian
,
Pavla Marianová
,
Jana Slavatová
,
Blanka Ledvinková
,
Bedřich Hejsek
,
Jana Neubauerová
a
Milan Venkrbec
, hostovali
Ondřej Štajnochr
a
Luboš Fait
. Natáčelo se ve studiu BEVOX a hudební režii měli Jarda a Pavla Marianovi.
K znovuvydání alba se na stránkách Klíče píše:
"Vydavatelství Universal Music, které původní album v roc e 2001 vydalo, nám umožnilo
provést na původních nahrávkách autorský remastering, a tak jsme u většiny písní tohoto alba
udělali v našem nahrávacím studiu mírnou zvukovou – a občas i rytmickou – editaci (aby se
více přiblížily našim současným technickým i estetickým požadavkům a představám). A protože
v archivu vydavatelství se bohužel nedochovala původní tisková data, bylo nutno kompletně
připravit i novou grafickou a tiskovou sazbu původního obalu CD – a všech těchto prací se s
velkou pečlivostí zhostil kapelník Klíče Jaroslav Marian."
{desky 899}
Odpověď na soutěžní otázku pošlete na naši e-mailovou adresu soutezzavináčfolktime.cz a
do předmětu napište
Soutěž
. Pište do nedělní půlnoci (
2. února
). V pondělí 3. února zveřejníme správné znění odpovědi a jméno vylosovaného výherce.
Tipněte si, kolikátým řadovým autorským titulem bylo CD Písničky z Breptánie v bohaté
diskografii Klíče:
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a) 5.
b) 6.
c) 7.
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