Lásku svou mám

Popis:
CD Lásku svou mám je novým zpracováním původního projektu Lásku svou mít z roku 2009. Na natáčení písní
se podílela spousta výborných muzikantů a práce s nimi byla pro mne velkou radostí, za což jim z celého srdce
děkuji. Zvláštní poděkování patří aranžérům: Otovi Kovářovi, Davidu Nollovi a Jirkovi Drdákovi, kteří se svými
hudebními nápady naprosto "trefili" do mého hudebního cítění.
Dvanáct písní, které zde můžete vyslechnout, vypovídá o mých životních etapách od nejútlejšího mládí až po
dnešní dobu. Jako první vznikla píseň Pláč, hořký pláč, kterou jsem složila ve svých třinácti letech a tak se mi
otevřel svět vlastního tvoření hudby. Další písně vznikaly v různých časových, i několikaletých intervalech a
vždy byly spojeny s nějakým zásadním životním prožitkem. Obsah textů se vyvíjel během let od dívčích
emočních výlevů až k hlubším osobním poselstvím. Úzce s tím souvisí i mé současné profesní poslání neboť mne
život dovedl k duchovní práci s lidmi.
Přeji Vám, aby si melodie i texty mých písní našly cestu k Vašim srdcím.
Ranka
Recenze od Richarda Pachmana
Ranku znám řadu let. Vždy pro mne byla a je symbolem krásné duše, která rozdává lásku. A nejinak je to s jejím
CD "Lásku svou mám". Když se na Ranku dívám z profesního hlediska (a jako zpěvačku ji registruji rovněž
pěknou řádku let), tak na novém CD udělala řadu ohromných kroků. Její hlas zní krásně, plně a oduševněleji, něž
na starších nahrávkách, aranže jsou opravdu vynikající a hudebníky, kteří naplňují nahrávky svým umem i
energií, si Ranka vybrala výborně. Z vlastní praxe vím, že natočit album, které je téměř výhradně záležitostí
jednoho autora (v tomto případě Ranky samotné) je dramaturgicky náročné, protože každý máme nějakou
vyjadřovací hudební linku, a tak by se mohlo stát, že se může autorské CD v nějakém momentě v uchu
posluchačově unavit. To ale neplatí u krásných písní Ranky! A to, že v půlce CD zazní úprava písně Barbry
Streisand, je nejen příjemným překvapením, ale vlastně i vellkou odvahou. Sám miluji Barbru Streisand celý
život a musím uznat, že v písni "Vám i květinám" Ranka vystřihla výborný remake Barbry. Smekám!
CD mě potěšilo řady krásných hudebních míst, texty mne vedly k zamyšlení a jsem si jist, že si najde cestu k
srdcím mnoha lidí!
Rance přeji, aby "Lásku měla stále", aby ji rozdávala stále dál a jistě nejsem sám, kdo se těší a její nové
písnicky!
Richard Pachman
skladatel a zpěvák
www.richardpachman.cz
Obsah CD:
1. Paní s tváří záhadnou (4:22 min.)
2. Svatý Grál (3:38 min.)
3. Máš moc dát (3:47 min.)
4. Je to zvláštní (4:12 min.)
5. Lásko, čau (3:25 min.)
6. Volba (3:03 min.)
7. Vám i květinám (4:45 min.)
8. Lásku svou mám (4:10 min.)
9. Smolař (3:21 min.)
10. Pláč, hořký pláč (4:39 min.)
11. Cherubínů chrám (3:54 min.)
12. Dar (3:33 min.)

Celkový čas: 47:20 min.
Aranže:
Otakar Kovář, David Noll, Jiří Drdák
Natočeno ve studiu Prodigy Sound s.r.o. v Českých Budějovicích.
Vydalo nakladatelství Ranka, 2014

Parametry:
Lásku svou mám
Autorka: Ranka Tučková
Zvukové (audio) CD
CD je ve kvalitní plastové krabičce
a jsou také vloženy texty všech písní v malé knížce.

Dostupnost:

skladem
Cena:

230,- Kč

Objednat zboží můžete dvěma zbůsoby:
Telefonicky: +420 603 518 357 nebo +420 603 712 750
E-mailem: obchod@ranka.cz
Platbu je možno provést předem na účet, nebo také zasíláme na dobírku. O koncové částce budete včas
informováni telefonicky či e-mailem.
www.RANKA.cz

