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VERTIGO vydává vynikající třetí studiové album METAMORPHOSIS
VERTIGO, kapela dříve známá jako VERTIGO QUINTET a
nyní zahrnující dříve hostující Dorotu Barovou již v řadách
stálých členů a tím pádem rozšířená na sextet, vydává
vynikající
třetí
studiové
album
s názvem
METAMORPHOSIS. Album zachycuje členy kapely na
nekončící cestě za novými tvůrčími postupy a impulsy a je
naplněno leckdy překvapivou, stále však hluboce autentickou
a pocitově založenou originální hudbou. Autorem většiny
skladeb je saxofonista Marcel Bárta, dvě skladby jsou dílem
violoncellistky a zpěvačky Doroty Barové, jednu skladbu
složil trumpetista Oskar Török. VERTIGO QUINTET je
držitelem ceny Anděl za nejlepší jazzové album roku pro svůj
eponymní debut z roku 2005 (vydal Amplión Records),
následující album vzniklé již ve spolupráci s Dorotou Barovou
(Vertigo Quintet & Dorota Barová, Animal Music 2008) získalo nominaci na tuto cenu; kromě těchto
alb zahrnuje diskografie VERTIGO QUINTETU ještě CD Live U staré paní (Amplión Records,
2006). METAMORPHOSIS slibuje být vrcholnou událostí domácí jazzové scény tohoto roku.
Album METAMORPHOSIS vzniklo s laskavou podporou dotací Ministerstva kultury České republiky
a Magistrátu hlavního města Prahy a ve spolupráci s největším českým a světově proslulým výrobcem
prvotřídních klavírů – firmou PETROF, která pro natáčení zapůjčila vynikající nástroj. Autorem obalu
alba je Aleš Najbrt. Album bylo nahráno a smícháno ve studiu Sono Records, mistrem zvuku byl
Milan Cimfe. Mastering alba provedl Gene Paul v newyorském studiu DB Plus Digital Services.
VERTIGO pořádá k oslavě vydání alba malé turné vrcholící křtem alba METAMORPHOSIS při dvou
koncertech v pražském klubu JAZZ DOCK ve dnech 25.-26.4.2011.
17.4.2011 LINZ – Oxymoron Fest
19.4.2011 BRNO – Jazz Fest
20.4.2011 OLOMOUC – Divadlo hudby
21.4.2011 PARDUBICE – Divadlo 29
25.4.2011 PRAHA – Jazz Dock (křest CD)
26.4.2011 PRAHA – Jazz Dock (křest CD)
Marcel Bárta – tenor a soprán saxofon,
basklarinet
Oskar Török – trubka, syntezátor, djembe
Dorota Barová – violoncello, zpěv, loopy
Vojtěch Procházka – klavír, preparovaný
klavír, vidličky
Rastislav Uhrík – kontrabas, shekere
Daniel Šoltis – bicí, kalimba, perkuse
Vertigo: www.vertigoquintet.com
Animal Music: www.animalmusic.cz
Mediální servis: www.2media.cz
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