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TŘI ANDĚLÉ PŘILÉTLI J.A.R. NA SEDMADVACÁTÉM ROČNÍKU
ESKALOVALO DOBRO
Skvěle zahraný funk, silné melodie a přesné, svobodomyslné a vypointované texty. Taková je ve zkratce
tuzemská deska uplynulého roku podle České hudební Akademie. J.A.R. se s albem Eskalace dobra stali
největšími vítězi sedmadvacátého ročníku nejstarších tuzemských odborných cen Anděl. Krom prestižní
kategorie Album roku bodovali i jako Skupina roku a jejich píseň Zhublas se stala Skladbou roku. Neproměnili
tak jedinou ze svých čtyř nominací. A to v kategorii Videoklip roku. V té uspěla pozpátku zpívající Barbora
Poláková s uhrančivým singlem Po válce režisérů Jakuba Machaly a Jana Bárteka.
Ani druzí favorité Andělů, severomoravská skupina Mirai, neodešli s prázdnou. Ze čtyř nominací proměnili sice
jen jednu, ale v jejich případě o to trefnější, totiž v kategorii Objev roku. V sólových kategoriích akademiky
nejvíce zaujali David Stypka se svou silnou písničkářskou deskou Neboj a zpěvačka Debbi s albem Break, na
kterém výrazně pozměnila svůj styl. Do andělské síně slávy potom Česká hudební akademie uvedla folkového
písničkáře Vladimíra Mertu. „Málokdo dokáže skloubit jemné, poetické melodie se silnými trefnými texty
a pevnými názory jako on. I proto jeho starší i aktuální tvorba zůstává inspirací pro současnou vlnu folkařů,“
zaznělo během ceremoniálu v pražském Fóru Karlín, který měli možnost sledovat v přímém přenosu diváci ČT1.
Jednou z inovací letošního ročníku bylo předávání žánrových cen přímo během hlavního ceremoniálu. Nejlepší
alternativní deskou roku se stalo album Saffron Hills od táborské dvojice Kalle. V kategorii elektronika zvítězili
Fiordmoss s deskou Kingdom Come, ve folku akademiky zaujal projekt Beránci a vlci a nejlepší jazzovou desku
Early Music natočil Jaromír Honzák. Novinkou byla i venkovní scéna Andělů přímo naproti Fóru Karlín s volným
vstupem pro širokou veřejnost. Na té se souběžně s hlavním programem představili nominovaní umělci i další
výrazná jména loňského roku.
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ANDĚL 2017
ALBUM ROKU
J.A.R. 					ESKALACE DOBRA

SKLADBA ROKU
J.A.R. 				ZHUBLAS

SKUPINA ROKU
J.A.R. 					ESKALACE DOBRA

SÓLOVÝ INTERPRET ROKU
DAVID STYPKA 			NEBOJ

SÓLOVÁ INTERPRETKA ROKU
DEBBI 				BREAK

OBJEV ROKU
MIRAI 				KONNICHIWA

VIDEOKLIP ROKU
BARBORA POLÁKOVÁ 		

PO VÁLCE
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ALTERNATIVA
KALLE 			

		

SAFFRON HILLS

ELEKTRONIKA
FIORDMOSS 				KINGDOM COME

FOLK
BERÁNCI A VLCI 			

BERÁNCI A VLCI

JAZZ
JAROMÍR HONZÁK

		

EARLY MUSIC

Honza Vedral

Petra Žikovská

Lucka Hájková

Předseda

Ředitelka

Jednatelka

Rady České hudební akademie
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