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Začínají prázdniny a dárkem pro vaše děti se může stát nové cédéčko, které nedávno vydalo I
ndies Scope
. Pomůže jim naučit se znát houby hravou formou a přitom se zvládnout i krátké houbové
písničky a hádanky. Ačkoliv, album je určeno všem. V úvodním textu se píše: "Pro houbaře
mladé i zkušené je tu hudební atlas hub.
Houbeles Musicus
nabízí nejen přes dvacítku písní, ale před každou skladbou je předřazena čtená hádanka v
podání
Arnošta Goldflama
. Odpovědi zhudebnila
Alžběta Trojanová
a hudební smaženici dochutilo 46 muzikantů a herců – např. členové kapel
Traband
,
The Plastic People of the Universe
,
Dick O’Brass
či
Bezobratři
.
Předlohou hudebního alba je veršovaný atlas hub pro děti
Houbeles pictus
(Práh, 2008), jehož autor
Petr Maděra
vytvořil na jeho podkladě textové pásmo pro účely nahrávky. Vznik písní motivoval básníka k
vytvoření nových textů, které se v knize neobjevily, a jsou poprvé publikovány v originálním
obrázkovém digipacku ve formě leporela, ilustrovaného
Milošem Koptákem
. Součástí CD je také pohádka, která je zčásti čtená a zčásti zhudebněná, a několik dalších
básní ze světa hub..."
Více o albu včetně nápovědy k odpovědi na soutěžní otázku najdete zde:
https://www.indies.eu/alba/4485/houbeles-musicus/
.
Chcete-li dárek pro celou rodinu, neváhejte a napište správnou odpověď na
soutezzavináčfolktime.cz
do nedělní půlnoci (
30. června
). Do předmětu napište
Soutěž
. Jméno vylosovaného výherce a správnou odpověď uveřejníme v pondělí. Přejeme hodně
houbového štěstí!{desky 1611}
Hudební atlas Houbeles Musicus nabízí zhudebněné basničky, které jsou odpovědí na
hádanky, které čte Arnošt Goldflam. Ty se týkají hub jak jedlých, tak i jedovatých.
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A právě v písních o jedovatých houbách jsou použity jako rozpoznávací znamení:
a) Techno bicí
b) Hrdelní zpěv
c) Elektrické nástroje
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