Podpořte nové kytarové album Overtones a vyhrajte desku Bits 'n Pieces
Napsal uživatel Džexna
Čtvrtek, 02 Květen 2019 19:03

Dostali jsme mail o crowdfundingu kytarové desky Overtones, kterou chystá Ondra Kozák.
Rádi se s vámi o zprávu podělíme:

Máte rádi akustickou kytaru hranou trsátkem, fiddle tunes, zvuk a vzhled starých kytar? S vaší
pomocí budu moci zrealizovat svůj muzikantský sen – vydat desku skladeb pro sólovou kytaru
natočenou na historické nástroje. Vy tak budete moci zakusit jejich zvukovou, vizuální a
historickou hodnotu.
Součástí projektu je CD s 12 skladbami, booklet obsahující informace o všech skladbách a
použitých kytarách a sešit s tabulaturami ke všem skladbám. V rámci crowdfundingové
kampaně máte kromě toho také možnost získat několik exkluzivních odměn, např. video
dokument ze zákulisí příprav celého projektu nebo fotoknihu unikátní sbírky historických
nástrojů, na jejíž část jsem desku nahrával.
Chystanou desku a další odměny si můžete předplatit a realizaci tohoto projektu tak podpořit na
stránce
Hithit.cz
http://bit.ly/CDovertones
. Podpořit můžete také sdílením se svými přáteli. Moc vám za to děkuji. Ondra Kozák
{denvideo
https://www.youtube.com/watch?v=FX-RcC79wA4&feature=youtu.be
}
A my rádi sdílíme. Kromě odměn, které získáte za podporu nové Ondrovy desky, se můžete o
jednu odměnu pokusit již tento víkend. V soutěži o loňské album
Bits 'n Pieces
, kterou Ondra Kozák natočil ve dvojici s Ralphem Schutem. Stačí, když správně odpovíte na
naši otázku mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
, do předmětu napíšete
Soutěž
. Odpovědi posílejte do nedělní půlnoci (5. května). V pondělí 6. května uveřejníme zde v
diskusi správné znění odpovědi a jméno vylosovaného výherce alba
Bits 'n Pieces
. Přejeme hodně štěstí!{desky 1563}
Jak víte, Ondra Kozák připravuje audioseriál ATAmusic podcast, jehož náplní jsou
zejména rozhovory se zajímavými osobnostmi a zaměřuje na akustické hudební žánry.
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Jaké pořadové číslo má aktuální díl a kdo je Ondrovým hostem?
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