Letavská chasa

PIESŇOVISKO

01 Mama ja chcem kone  hudba Ľubica Sabová, text Peter Šrank,
spev Eva Oľhová a Jana Oľhová
02 O dedkovi a drepe  hudba Marcel Laczko, text Peter Šrank, spev
Marcel Laczko a Monika Nagypálová
03 Šušňový vlak  hudba Juraj Haško, text a spev Peter Šrank
04 Ježica  hudba Ria Agócsová, Leila Miri a Martin Laczko, text Ján
Cíger, spev Ria Agócsová a Leila Miri
05 Hríbiky  hudba a spev Matúš Uhliarik, text Ján Perďoch
06 Žirafa  hudba Matúš Uhliarik a Martin Laczko, text Ján Cíger, spev
Matej Lacko a Monika Nagypálová
07 Děti nelezte do ZOO  hudba a text Kuba Chour, Zuzana
Novanská a Pali Bartoš, spev Kuba Chour
08 Zápecník  hudba Marta Ševcová a Juraj Haško, text Peter Šrank,
spev Zuzana Novanská a Ľubo Štovčík
09 Hroch  hudba Jano Milan a Štefan Szabó, text a spev Jano Milan
10 Karate zajac  hudba Patrik Gebe, text Diana Laslopová, spev Eva
Oľhová
11 Cukrová vata  hudba a text Eva Šošková, spev Ľubica
Šemrincová
12 Juchachá  hudba Juraj Haško, text Peter Šrank, spev Juraj Haško
13 Petržlen  hudba a spev Štefan Szabó, text Ján Cíger
14 Mama kúp mi  hudba a spev Peter Lachký, text Jano Milan
15 Trpaslíci  hudba a spev Juraj Haško, text Egon
Tomajko
16 Opravári  hudba a spev Patrik Gebe, text Jano
Milan a Peter Šrank

Toto CD je výberovka detských piesní z prvých šiestich radových CD
Letavskej chasy doplnená o bonusy vytvorené medzi Letavami.
Piesne 111 vznikli v hudobnotextárskej dielni na Letavách 2009 
2014 od pondelka do štvrtka, buď celé alebo nejaká ich časť.
Nahrávané vždy v piatok v improvizovanom štúdiu v niektorej z chát.
Sobota  dohrávanie, mastering, ručná výroba CD, záverečný koncert
s krstom. To všetko sa mohlo stať len vďaka tomu, že sa na správnom
mieste a v správnom čase zišli správni ľudia. Lebo Letavy sú také.
Piesne 12 16 vznikli spoluprácou letavákov medzi Letavami.
Toto dielo je vydané pod licenciou Creative Commons CC: BYNC
ND. Pre bežného človeka je najpodstatnejšia tá časť z nej, podľa
ktorej ho môže kopírovať, distribuovať a uvádzať na verejnosti, ak ho
nevyužije na komerčné účely. Podrobné znenie je na
creativecommons.org/licenses/byncnd/3.0/. Toto dielo zároveň slúži
na propagáciu tohto nového spôsobu licencovania, ktoré viac
podporuje slobodnú tvorbu a bežného človeka oslobodzuje od pocitu
viny pri kopírovaní. Originálne podklady a ďalšie informácie sú k
dispozícii na stránkach petersrank.sk.
Nahrávanie, mix a mastering jednotlivých skladieb: 1  3 Milan
Slama, 4  8, 10, 16 Patrik Gebe, 9  11 Janyk Oravec, 12  15 Juraj
Haško
Mastering kompilácie: Patrik Gebe
Obal layout: Peter Šrank Ilustrácie: Milan Ondruch, Alica Záhorská
Majster textárskeho výcviku: Peter Šrank (Kefo) petersrank.sk
Majster hudobného výcviku: Juraj Haško jurajhasko.sk
Zostavil a vydal: Peter Šrank 2014
petersrank.sk, jurajhasko.sk, letavy.sk

Letavská chasa je voľné združenie autorov a hudobníkov, ktorí sa stretávajú
na letnom "umeleckom workshope" Letavy. Skupina je časopriestorovo
personálne premenlivá. Časovo existuje jeden týždeň v roku počas Letáv (v
strede augusta), priestorovo existuje podľa miesta konania Letáv (v súčasnosti
rekreačné stredisko Kokava Línia) a personálne existuje podľa aktuálneho
zloženia hudobnotextárskej dielne Letáv. Počas šiestich rokov sa v nej
nazbieralo asi sto členov a spolupracovníkov.
Letavská chasa je špecifická aj spôsobom tvorby. Tvorí sa akoby na piesňovom
pieskovisku. Nemá ambície umeleckej, inštrumentálnej či technickej
dokonalosti, ale jej cieľom je dať šancu každému členovi dielne vyskúšať si, čo
v ňom je, na čo by sa hodil, čo ho baví. V textárskej, skladateľskej, speváckej,
inštrumentálnej, aranžérskej či organizačnej oblasti. Pracuje sa formou
workshopu vo všetkých fázach tvorby piesne  od úvodných nápadov až po
koncertné vystúpenia, nahrávanie v improvizovanom štúdiu a vydanie CD.
Workshopový charakter práce je daný aj tým, že má dielňa (skupina) lektorov.
Za textovú časť Peter Šrank, za hudobnú Juraj Haško (Sto múch).
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