Narodilo sa nové hudobné CD v produkcii kapely JABLCO
a priatelia s názvom
Za górami, za lasami, za Tatrami
zaujímavosťou je, že ide o prvé autorské CD Poľského klubu - Spolku Poliakov a ich
priateľov na Slovensku, na ktorom sa podieľajú Slováci a Poliaci žijúci na Slovensku.
Hudobný album Za górami, za lasami, za Tatrami obsahuje 14 skladieb – autorských piesní s
príchuťou rôznych žánrov: od titulnej Za górami, za lasami, za Tatrami s goralskými
ľudovými motívmi, cez latino, bossa novu, jazzfunk, swing, blues až k drsnejšiemu
rockovému drajvu. CD vzniklo vďaka spolupráci bratislavskej kapely JABLCO alias
jazz/blues/company a ich hosti: Ewa Sipos, Lukasz Cupal, Tomek Olszewski, Renáta
Straková, Dominika Morávková, Juraj Griglák, Marian Jaslovský, Adam Kováčik, Roman
Kovács, Richard Danel (syn šéfa Bratislavského komorného orchestra - Ewalda Danela,
poľského pôvodu) či Marek Berky - huslista poľského pôvodu, Marián Vavro, Christian
Deeters a další. Piesne sú prevažne v poľštine a slovenčine, no zaznie aj angličtina.
Nahrávanie, mix a mastering prebiehali v štúdiu DUBOVSKY MUSiC & STUDiO v Bratislave
v období november 2017 - január 2018. Hudbu skomponovali Stano Stehlík, Miroslav
Kyselica, Viktor Vlasák a celkovú podobu spolu zaranžovali členovia kapely JABLCO spolu s
hosťami. Texty piesní napísali Małgorzata Wojcieszyńska, Ewa Sipos, Dominika Morávková,
Tomek Olszewski, Viktor Vlasák.
Kapelu JABLCO tvoria:
Tomáš „Lety“ Letenay – bicie, perkusie
Viktor Vlasák – basgitara, kontrabas, spev
Janko Morávek – klávesy, akustická gitara, spev
Stano Stehlík – flauta, elektrická flauta
Miroslav Kyselica – gitary, kozmické zvuky
Prezentácia CD spojená s jeho uvedením do života sa uskutoční 19.1.2018 o 17 hod. v
Poľskom inštitúte v Bratislave. Akcia je verejne prístupná a všetci hudobní priatelia sú
srdečne pozvaní na spoločný koncert slovenských a poľských hudobníkov, ktorí sa podieľali
na realizácii tohto výnimočného hudobného projektu. Počas podujatia bude dostupné čerstvo
vylisované CD, ktoré symbolicky uvedie a odovzdá hudobnému svetu a verejnosti skladateľ,
producent a hudobný režisér Rastislav Dubovský a za poľskú stranu konzul PR Jacek
Doliwa.

