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O víkendu jsem mÄ›la kupodivu trochu Ä•asu, a tak jsme se s manÅ¾elem dostali (v na&scaron;em pÅ™ípadÄ› velice pÅ™ekva
ke sledování televize. A vrhli jsme se do toho po hlavÄ›, nebudeme zadní tro&scaron;kaÅ™i, pustili jsme si rovnou celý, celiÄ•ký
seriál&hellip;

Tohle je on: https://www.csfd.cz/film/328992-temny-pripad/prehled/ Nebudu komentovat ani doporuÄ•ovat, kaÅ¾dý má jiný
styl, vkus, i televizní chutÄ›, ale chci se zmínit o úvodní písniÄ•ce https://www.youtube.com/watch?v=p4zluA60hjs

MoÅ¾ná je to tím, Å¾e jsme se dívali na více dílÅ¯, moÅ¾ná se mi prostÄ› jen písniÄ•ka tak nÄ›jak &ldquo;zaÅ¾rala pod kÅ¯Å
ale kaÅ¾dopádnÄ› mÄ› to pÅ™imÄ›lo se hned druhý den poradit s kamarádem googlem, a zjistit si o písni a její historii trochu ví
informací. PíseÅˆ "Far from Any Road" (Daleko od v&scaron;ech cest), napsaná v roce 2015, z alba &ldquo;Singing
Bones&rdquo; (Zpívající kosti) je dílem skupiny Thé Handsome Family, coÅ¾ je vlastnÄ› jen manÅ¾elské duo Brett a Rennie
Sparks - http://handsomefamily.com/ .

A pokraÄ•ovala jsem dál&hellip; Wikipedie mi o nich prozradila, Å¾e skupina je charakterizována jako alternativní
country, coÅ¾ já bych upravila spí&scaron; na moderní, Ä•i pÅ™ímo velkomÄ›stskou. Je to zmodernizovaná country Å™íznuta
rockem a moÅ¾ná I tro&scaron;ku pÅ™idán pop. Vzhledem k tomu, Å¾e já rozhodnÄ› nejsem country fanou&scaron;ek, musí
to být Å™íznuté asi hodnÄ›. OficiálnÄ› to má být mix country, bluegrass a hlavnÄ› &ldquo;murder balady&ldquo; s trochou rocku
Texty jsou zaloÅ¾ené na pÅ™íbÄ›zích, Ä•asto vyprávÄ›jí o vraÅ¾dách, sebevraÅ¾dách, stra&scaron;idelných historkách plnýc
Ä•arodÄ›jnic a duchÅ¯, nÄ›kdy jsou zaloÅ¾eny i na skuteÄ•ných událostech o skuteÄ•ných lidech &ndash; Amelia Earhart, Emily
Shore, Nikola Tesla. Poslechla jsem si písniÄ•ek víc, a i kdyÅ¾ Å¾enský hlas je tro&scaron;ku slab&scaron;í, o to víc pÅ™ekv
svou kvalitou Brett. Opravdu si do detailÅ¯ vyhraje s rÅ¯znou technikou zpÄ›vu, uÅ¾itými nástroji i celkovou produkcí
jednotlivých písní. Mám pocit, Å¾e to musí být opravdu nad&scaron;ený hudebník a vÅ¯bec super Ä•lovÄ›k, který se s niÄ•ím ne
dÄ›lá si co ho baví, a co má rád. A tak závÄ›rem dne&scaron;ního kulturního okénka vám doporuÄ•uji nalít si sklenku
nÄ›Ä•eho moc dobrého, zavÅ™ít oÄ•i, a nechat se alespoÅˆ na pár minut uná&scaron;et tro&scaron;ku jinou hudbou&hellip;
Na oplátku se mÅ¯Å¾ete podÄ›lit i vy &ndash; se svou muzikou - jakou hudbu máte rádi? Co posloucháte nejÄ•astÄ›ji? Kdo
&ndash; jaká skupina &ndash; je va&scaron;e nejoblíbenÄ›j&scaron;í? V&Scaron;ETEÄŒNICE
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