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KDO VYSTOUPÍ NA LETOŠNÍCH ANDĚLECH? TĚŠIT SE MŮŽETE
OPĚT NA NETRADIČNÍ HUDEBNÍ SPOJENÍ I NOMINOVANÉ.
O vítězích letošního ročníku nejstaršího odborného hudebního ocenění, Cen Anděl, bude jasno už
20. března. Konkrétnější obrysy dostává i podoba slavnostního ceremoniálu, který z pražského Fora
Karlín odvysílá v přímém přenosu ČT1.
Pořadatelé zatím bez dalších podrobností zveřejnili seznam kapel a interpretů, kteří tento rok na Andělech
vystoupí. Jsou mezi nimi letošní favorité J.A.R. a Mirai, kteří mají po čtyřech nominacích, David Stypka,
nominovaný ve třech kategoriích, Barbora Poláková, která má šanci získat ocenění za klip roku nebo na sólovou
interpretku nominovaná Anna K. Vystoupí ale i svou tloušťkou a prořízlou pusou pověstný rapper Kapitán
Demo, který získal letos od České hudební akademie dvě andělské nominace.
Dalšími zatím zveřejněnými jmény vystupujících jsou Ben Cristovao, Chinaski, Jiří Korn či Ewa Farna. „Výčet
vystupujících tím nekončí. Je zřejmé, že diváci ČT1 se mohou těšit na netradiční hudební spojení i letos,“ slibují
pořadatelé. Patří se připomenout, že mezi „andělské hudební momenty“ loňského ročníku patřily duety Lenny
s Martou Kubišovou, Thoma Artwaye s Tomášem Klusem či velká muzikantská pocta Radimu Hladíkovi, jíž
se účastnili Michal Pavlíček, David Koller, Petr Malásek nebo Honza Křížek. „I tentokrát pro diváky chystáme
jedinečná hudební čísla, která nebudou nikde jinde k vidění,“ slibuje pořadatelka Lucka Hájková.
Unikátní bude také program, který se na 20. 3. chystá přímo před Forem Karlín a bude zdarma otevřený široké
veřejnosti. Na 2nd stage tu vystoupí další kapely a interpreti, kteří mají letos šanci získat sošku Anděla, i výrazná
hudební jména loňského roku. Nebudou zde chybět nominovaní Mydy Rabycad, Pokáč, Kapitán Demo či Wild
Tides, které doplní VR/Nobody a hiphopeři Paulie Garand s Kennym Roughem. „Andělé letos prošli řadou
změn a oproti loňskému komornímu ročníku výrazně vyrostou. Opět jsme se ale drželi toho, že jsou to ceny,
které by měly patřit především samotným muzikantům,“ dodala Lucka Hájková.
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