4. listopadu nabídneme v Czechingu soutěž o nový singl VR/NOBODY a rozhovor s Aid
Kidem!
Ve 3. dílu letošního Czechingu uslyšíte první vlaštovku z chystaného nového EP vítězů letošního
ročníku VR/NOBODY - singl s názvem „Rain“, který dva z vás získají. S hudebními redaktory Jiřím
Špičákem a Pavlem Turkem porovnáme verdikt odborníků a veřejnosti, na rozhovor dorazí favorit
posluchačů Aid Kid a poslechneme si i názory několika zahraničních porotců a domácích fanoušků.
Výsledky Czechingu 2015 jsou ještě čerstvé a VR/NOBODY už přitom pomalu spějí do finále nahrávací
session, kterou Český rozhlas každoročně vítězi umožňuje. Jejich EP dostane název „Now“, přinese 5
nových skladeb a jedna z nich, pilotní singl „Rain“, zazní premiérově právě 4. listopadu hned na
začátku 3. dílu Czechingu, který vysíláme v 19.00 na Radiu Wave a Českém rozhlase Vltava. O singl
vylisovaný na krásném picture disku vyhlásíme soutěž, dvěma výhercům k výhře přidáme i Czeching
tílka a hlavně vánoční voucher na vinyl s pěti zbrusu novými skladbami VR/NOBODY, takže ho obdrží
s předstihem, ještě než půjde do distribuce.
Pohled na výsledky letošního klání vybízí k celé řadě otázek: v čem se liší vkus českých a zahraničních
porotců? Co oceňují odborníci a jaké preference vyjádřili posluchači? Představuje angličtina v pop
music pořád spolehlivý, univerzálně srozumitelný kód? Budeme se ptát našich hostů, kterými
tentokrát budou dva čeští porotci: Jiří Špičák z Radia Wave a Pavel Turek z týdeníku Respekt.
Podněty do diskuse vnesou i názory několika zahraničních členů odborné poroty. Tentokrát
jmenovitě Lörince Bubnó z Maďarska, Christopha Lindemanna z Německa a Jana Sneuma z Dánska.
Pozvání do studia přijal i producent Aid Kid, který posbíral nejvíc hlasů v posluchačském hlasování
Vote For Your Favourite Czech Song. Budeme se zajímat o to, co to pro něj znamená, které z odměn
od Czechingu si nejvíc cení a čím se právě teď zabývá. Pochopitelně jsme ho požádali, aby nepřišel
s prázdnou, tak se těšte na novinku z jeho tvorby.
Pořad moderují Iva Jonášová (Ajva) a Stanislav Zima (Stano).
4. díl vysíláme ve středu 2. prosince v 19.00 na Radiu Wave a Českém rozhlase Vltava. Poprvé v něm
zazní celé nové EP „Now“ vítězů Czechingu 2015 VR/NOBODY, kteří budou zároveň hlavními hosty
pořadu.
Související články:
http://www.rozhlas.cz/czeching/2015/_zprava/4-listopadu-soutezte-o-singl-vrnobody-a-dejte-sirozhovor-s-aid-kidem--1548559
Czeching 2015 vyhlásil 7. října vítěze!
Aid Kid o samotě na pódiu a antických stupnicích
Co vyhraje vítěz Czechingu 2015
Porotkyně Czechingu 2015 Mary C chystá hudební školu Music Ports!
Související weby:
Czeching na Soundcloudu
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