Tereza Anna Polívková, Kryštof Bernard a Anna Borovanská 1.E

30. ročník Adventních koncertů České
televize
Tento rok je to již 30 let od 1. Adventního koncertu
pořádaného Českou televizí. Letos čtyři tradiční
koncerty doplní ještě pátý a výtěžek z něho bude
věnovaný samoživitelkám a samoživitelům.

Moderátoři Ester Janečková
a Jan Potměšil

Koncerty jsou vzhledem k situaci bez diváků,
ovšem ty, co budou u televizních obrazovek, jako
vždycky provede moderátorská dvojice Ester
Janečková a Jan Potměšil.
Letošní koncerty podpoří např. společnost
Dolmen, která poskytuje chráněné bydlení pro
dospělé s mentálním postižením a autismem,
druhá je společnost Pestrá, ta se zabývá výcvikem
asistenčních psů a třetí koncert bude věnován
pardubickému centru pro osoby s tělesným
postižením Křižovatka. Poslední koncert bude pro
mateřskou a základní školu Smiling Crocodile.
Adventní koncerty můžete sledovat od 30. 11. v
České televizi.

Anna Borovanská (1A)

Aneta Langerová po letech opět svítí
Známá česká zpěvačka Aneta Langerová vydala
nové album Dvě slunce obsahující 13 písní, např. Bílý
den, Dvě slunce, Na horách sněží a mnoho dalších.
Má to být album zklidňující náladu, uvidíme, zda své
poslání splní. Album vydala v den svých 34.
narozenin – tedy 26. listopadu 2020.
Anna Borovanská (2A)

Aneta Langerová

Album Dvě slunce

Billie Eilish uprostřed prázdna
Známá zpěvačka Billie Eilish vydala před třemi týdny nový
videoklip k hitu Therefore I Am. Za tři týdny má
neskutečných 66 miliard zhlédnutí.
Jeho natáčení probíhalo v prázdném obchodním centru
Glendale Galleria, ve městě Glendale, které bylo pro
zpěvačku v dětském věku důležité.
Premiéra písně se po několika měsících zapletla do
politických
a
sociálních
záležitostí.
Billie
Eilish
podporovala prezidentskou kandidaturu Joea Bidena a
napsala pro ni i skladbu My Future.
Anna Borovanská (3A)

System Of A Down se vrací na scénu!
Legendární System Of A Down patřili mezi
nejvýznamnější metalové kapely na
přelomu milénia. V roce 2005 získali cenu
Grammy za píseň
B.Y.O.B., kterou
protestovali proti válce v Iráku. Všichni
členové skupiny mají arménské předky a ve
svých textech se zabývají, mimo jiné, i
arménskou genocidou z let 1915-18 a
válkou proti terorismu. Po několika
posledních letech, kdy se všichni věnovali
především sólové dráze, jsou zpět! V nouzi
nejvyšší se spojili, aby pomohli své původní
domovině. Skupina se dala dohromady
proto,
aby pomohla
arménským
civilistům kvůli probíhajícímu konfliktu v
Náhorním Karabachu – singlem a klipem
Protect the land.
Kryštof Bernard (4K)

Billie Eilish

Nákupní centrum
Glendale Galleria v
Kalifornii

Ceny GRAMMY
Cena Grammy je každoroční americké ocenění udělované
Národní akademií hudebního umění a věd za výjimečné
úspěchy na hudební scéně. Ocenění je udělováno již od roku
1958, letos je to tedy 63. ročník. V současnosti se uděluje ve
sto deseti kategoriích, např. píseň roku, nejlepší nový umělec,
nejlepší metalový výkon atd. Patří tedy mezi nejvýznamnější
ocenění na světě.
V minulém roce ovládla Grammy Billie Eilish – dostala pět cen.
Letos má nejvíce nominací zpěvačka Beyoncé. Byla
nominovaná v kategoriích: 2krát záznam roku, píseň roku,
nejlepší výkon R&B, nejlepší R&B píseň, nejlepší rapový výkon,
nejlepší rapová píseň, nejlepší hudební video a nejlepší
hudební film. Je tedy 9krát nominovaná.
Anna Borovanská (5A)

O cenu Grammy bojuje i Čech
Ještě jednou se vracíme ke Grammy!
V těsném sousedství zpěvačky Beyoncé se
totiž ocitl i Čech - dirigent Jakub Hrůša,
který se podílel na albu Bohemian Tales.
Album houslových skladeb Antonína
Dvořáka, Josefa Suka a Leoše Janáčka
vzniklo ve spolupráci se Symfonickým
orchestrem Bavorského rozhlasu. Ceny
Grammy v oblasti klasické hudby nepatří v
Evropě k těm nejsledovanějším, v USA ale
mají velkou váhu. V kategorii Nejlepší
klasické instrumentální sólo je nominován
pod Hrůšovou taktovkou hrající houslista
Augustin Hadelich.
Kryštof Bernard (6K)

Cena Grammy

Beyoncé

Pandemie ruší koncerty

One Republic v Praze
– 6. listopadu 2020 se
měl v pražské O2
aréně konat koncert
pop rockové
americké skupiny One
Republic. Zrušený
koncert by se měl
konat 28. října 2021.

Celine Dion v Praze –
koncert měl
proběhnout 21. května
2020 v O2 aréně, je ale
přesunut na 24. května
2021.

Stjepan Hauser v Praze
– koncert známého
violončelisty Hausera
se asi 3krát přesunul na
jiný termín, nakonec ho
úplně zrušili. Měl se
konat v O2 aréně.

Anna Borovanská (7A)

Vánoční atmosféra v písních
Jako každoroční tradici se i tento rok nechali interpreti vtáhnout do
atmosféry Vánoc a zahrnuli jí do svých písní.
Montero Lamar Hill, známý pod jménem Lil Nas X
vydal před třemi týdny skladbu Holiday a její děj se
odehrává na severním pólu, kde podle americké
pověsti sídlí Santa Claus.
Carly Rae Jepsen se před Vánoci také po roce vytáhla a se svou
písní It´s not Christmas till somebody cries. V písni
ukazuje, že čas se má trávit s rodinou a radovat se
z toho, že jsou všichni pospolu.
Meghan Trainor se ale Vánoční náladě
oddala ze všech nejvíce. Vydala spoustu písniček
s tématem Vánoce, které pak nahromadila do alba
A very Trainor Christmas.
Anna Borovanská (8A)

Důležité informace:
Zdroje:
- 1A – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13177422982adventni-koncerty-ceske-televize-2020/
- 2A – https://www.denik.cz/spolecnost/langerovarozhovor2020.html
- 3A – https://www.novinky.cz/kultura/clanek/billie-eilish-vprazdnem-obchodaku-40342336
- 4K - https://musicserver.cz/clanek/64572/system-of-a-downprotect-the-land-genocidal-humanoidz/?nomobile=1
- 5A - https://www.grammy.com/
- 6K - https://www.idnes.cz/kultura/hudba/grammy-ondrej-pivecjakub-hrusa.A201125_130039_hudba_jgo
- 7A - https://musicserver.cz/clanek/64589/onerepublic-v-prazezahraji-za-rok/
- https://musicserver.cz/clanek/63724/prazsky-koncert-celine-dionje-posunut-na-kveten-2021/
- vlastní informace
- 8A - https://www.youtube.com/watch?v=9vMLTcftlyI
- https://www.youtube.com/watch?v=rF9ST-j3u4M
- https://www.youtube.com/watch?v=T2W7XhaLFwo
https://www.youtube.com/watch?v=jWDfXxSV394&list=OLAK5uy_k
UGb9sF4L9Blw5ID_J_qVKNkh_XVP0t6U

Rozdělení práce:
Terka – logo a název
Kryštof – informace a články
Anička – informace a články

Vzkaz pro Vás – I když teď žijeme v době,
která tomu moc nejde naproti, zkusme se
podívat alespoň pod růžek té peřiny, pod
kterou se skrývá neskutečno not, melodie a
zpěvu. Nezapomínejme na to, že i hudba
přispěla k tomu, že jsme tady a teď.

