Informace pro pořadatele, materiál pro propagační účely či repertoárový list pro styk s OSA si můžete
stáhnout v PDF nebo vytisknout. Další informace a fotografie, aktuální kalendář koncertů, rozhovory atd.
naleznete na jiných místech tohoto webu.

Slávek Janoušek
folkový písničkář

www.slavekjanousek.cz (ukázky ve formě mp3 najdete na: www.slavekjanousek.cz )
Slávek Janoušek je písničkář známý folkovému publiku už od poloviny 80. let. Je autorem řady
výrazných písní, které se objevily na jeho autorských albech. Ve známost vešel po úspěšném působení ve
dvojici s Lubošem Vondrákem na Portě v Plzni, kde získali nejvyšší ocenění v letech 1984 a 85. Z té doby
se také datuje jejich zprofesionalizování. Jeho debut - LP Kdo to zavinil z roku 1988 - se dle slov kritika
Jiřího
Černého
řadí
mezi
deset
nejvýznamnějších
českých
folkových
alb.
Od roku 1987 (občasně, ale dosud) spolupracuje se svými kolegy Jaroslavem Samsonem Lenkem a
Vlastou Redlem, s nimiž natočil společné projekty Zůstali jsme doma (1990), Kde domov můj (1995) a
Barvy domova (2006). Se svým programem absolvovali i turné po USA v roce 1998 a po Austrálii a
Novém Zélandu v roce 2002 a 2005.
Během let odehrál přes tři tisíce vystoupení sám, ve dvojicích, ve výše zmíněné Trojici či krátkou dobu i s
kapelou Pěkná banda (2002-2003). V roce 2006 vydává Téměř kompletní zpěvník, v němž je 140 písní s
bohatým poznámkovým doprovodem a všemi akordy. V roce 2007 aktuální CD Nestíhám se 14 novými
písněmi, kde hrají bývalí Janouškovi spoluhráči - Vojta Kupčík na elektrické housle, Miloš Makovský na
el.
kytaru.
Na webu www.slavekjanousek.cz vznikla v roce 2003 Textová dílna čítající dnes přes 300 autorů a odtud
pochází další, trochu vybočující počin z roku 2008 vytvořený s částí z nich - CD Vytrženo z konTEXTU, s
podtitulem Živá noc Textové dílny Slávka Janouška, obsahující 19 písní společně hraných a zpívaných, z
nichž
třetina
vznikla
ten
den,
což
je
věc
zcela
výjimečná..
V roce 2008 pak rovněž vychází DVD Příjemný večírek, nahrávka současného koncertu letitých i nových
písní z pražské Balbínky, doplněná jako bonusy některými písněmi z TV pořadů a sekvencí o Janouškových
kytarách.
Od roku 2007 se Janoušek na pódiích vedle Trojice objevuje po 20 letech opět v duu s „portovním kolegou",
kytaristou Lubošem Vondrákem. Své čtvrtstoletí na jevišti si v roce 2009 připomněli vydáním 2CD
Koncert z pásku 1985, což je zvukově opravená nahrávka zachycující atmosféru 80. let - zvuková
archeologie Miloše Makovského.

Napsali o Slávkovi Janouškovi
" ... Janoušek není krylovský prorok ani nohavicovský poutník. Na tvrdém podloží témat o zrodu, přátelství,
času a zmaru nechává vykreslovat piruety přímých řečí své nádražáky, kluky, sousedy, ba i mumie kapucínů.
Jeho rytmizované melodie jednou letí jak s Gilbertem Bécaudem o závod, jindy se zvolna otáčejí s vlámskou
trpkostí Jacquese Brela. Nejsou to písničky na jednosezónní použití ani omrzení. ..."
Jiří Černý
" ... Hořkosladkou chuť mají písně Slávka Janouška ..."
Vladimír Vlasák

Slávek Janoušek - diskografie
1. EP
Cesty 11 (S. Janoušek a L. Vondrák, Panton 1986)
Imaginární hospoda (S. Janoušek, K. Plíhal, Nerez, Panton 1986)
Řekni, co vidíš z okna (Panton 1987)
2. Alba
Kdo to zavinil (Supraphon 1988, reedice Sony-Bonton 1996, JAN 2005)
Jaroslav Samson Lenk, Slávek Janoušek – live (GZ Loděnice 1990)
Zůstali jsme doma (J.S.Lenk, S.Janoušek,V.Redl, Supraphon 1990, reed. Universal-Venkow Records 1999)
Odkud jdeš a kam (EMI-Monitor 1993)
Imaginární hospoda (live, FT Records 1994)
Rodinné al-bum (Slávek Janoušek a Michal Pospíšil, FT Records 1995)
Kde domov můj (J. S. Lenk, S. Janoušek, V. Redl, BMG-Ariola 1995)
Tancuj a zpívej (Universal-Venkow Records 1997)
Letadlo (BMG 2002)
Psychiatrio (výběr, J. S. Lenk, S. Janoušek,V. Redl, PUK Melbourne 2005)
Kousek Slávy Janouška (2CD, výběr live 84-92, JAN 2005)
Barvy domova (J. S. Lenk, S. Janoušek, V. Redl, Sony BMG 2006)
Nestíhám (JAN 2007)
Vytrženo z konTEXTU (Živá noc Textové dílny Slávka Janouška) (Textová dílna 2007)
Příjemný večírek (DVD, koncert z Balbínky, Carpe diem a JAN 2008)
Koncert z pásku 1985 (2CD, koncert s Lubošem Vondrákem, JAN 2009)
3. Některé samplery
Panton na Portě (Panton 1985)
Porta 1984, 1987, 1988, 1989 (Supraphon)
Folkové vánoce (Bonton 1989)
Morava ’91 (NAR 1991)
Vivat vita ’93 (Monitor Records 1993)
Blázny živí bůh (EMI Monitor Records a FT Records 1994)
Káva a čaj (EMI Monitor Records a FT Records 1994)
Rubínové vánoce (FT Records 1994)
Memoriál Gody ’96 (Kalendář Liberecka, KaB Music, ČR Ústí n. L. 1996)
Černý racek (FT Records 1996)
Barvy českého folku (Readers Digest 1998)
Motýlí hra (FT Records a Indies Records 1999)
Jednou budem dál (Sony Music-Bonton 1999)
Léto na Ogaru 2000 (Agentura Ogar 2000)
PF 2003 (BMG 2003)
Folkoviny (Universal Music 2003)
Legendy folku (Universal Music 2003)
Legendy českého folku a country (Universal Music 2005)
Písně legend (FT Records 2005)
Havěť všelijaká (Indies Records 2005)
Havěť všelijaká II (Indies Records 2007)

Slávek Janoušek & Luboš Vondrák
Pořadatelům nabízíme několik programů, které lze i kombinovat. Hlavním pořadem je klasický písničkový
recitál sestavený z oblíbených hitů jako Halleyova kometa, Náš dům, Revize jízdenek, Škoda 1000MB,
Pochodové cvičení, Imaginární hospoda nebo Spokojená společnost a je doplněn novinkami ze
současného repertoáru z posledního CD Nestíhám a nejnovějšími písněmi, které dosud nevyšly.
Kromě tohoto vystoupení si můžete na stejný či lépe na následující den objednat i dopolední pořad pro
mládež Když se řekne folk.

Když se řekne folk
Představení dua Janoušek & Vondrák je určeno především žákům středních škol, případně 7. - 9. tříd
ZŠ. Obsahuje ukázky z tvorby nejvýraznějších světových písničkářů, např. Boba Dylana, Joan Baezové,
Leonarda Cohena, Paula Simona a dalších, zpívané dílem v originále, dílem s českými překlady,
doprovázené zasvěcenými výklady. Slávek Janoušek a Luboš Vondrák jsou nejen folkovými písničkáři, ale i
bývalými učiteli, kteří posbírali "zdařilé" slohové práce svých žáků, při jejichž četbě se prostě nejde nesmát.
K folku neodmyslitelně patří humor a vtip a společné zpívání - to všechno také v pořadech najdete.
Pořad lze zábavnější formou přizpůsobit i 1. stupni škol s doplněnými dětskými písněmi.

Technické podmínky
Pořadatel zajistí kvalitní zvukovou aparaturu odpovídající velikosti prostoru, zkušeného zvukaře, odposlechy,
2 mikrofony na zpěv, dále 1mikrofonní šňůru zakončenou canonem na ozvučení sitáru, 2 kytarové linky
(šňůra zakončená jackem), 3 židle a nasvícené jeviště dle místních možností. V zázemí potom šatnu s
hygienickým vybavením a občerstvením - čaj a sodová voda.

Repertoárový list
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Tento repertoárový list slouží pro pořadatele jako podklad k vyplnění tiskopisu Oznámení o uspořádání
veřejné hudební produkce (rubrika – Pořad skladeb užitých při veřejné hudební produkci). Stačí jej
k Oznámení přiložit a zaslat Ochrannému svazu autorskému (OSA), jímž je autor zastupován, a to podle
krajové příslušnosti pořadatele. Pokud nemáte k dispozici takový tiskopis, vyplňte následující řádky tohoto
repertoárového listu, dole potvrďte a odešlete na příslušné pracoviště OSA. Autorský poplatek uhraďte pak
prosím co nejdříve. Bližší informace na www.osa.cz.
Adresa: OSA, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6, tel. 220315111, fax: 233343073, e-mail: osa@osa.cz
Regionální pracoviště OSA:
Jezuitská 17, 602 00 Brno, tel./fax: 542215788-9, e-mail: pobocka_brno@osa.cz
Zahradní 1282/10, 702 00 Ostrava, tel.: 596113611, fax: 596113610, pobocka_ostrava@osa.cz
Na vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary, tel./fax: 353116254, 353234834, pobocka_k.vary@osa.cz
Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice, tel./fax: 386359908, 386359906
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod,tel. 569424080,fax: 569424090,pobocka_havl.brod@osa.cz
Hořická 974, 500 02 Hradec Králové, tel. 495534891, pobocka_hradeck@osa.cz
Labská 691/23, 405 02 Děčín, tel./fax: 412514494, pobocka_decin@osa.cz
Jméno odpovědné osoby: ……………………………………………………………………………………………………..
Adresa pořádající organizace: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon, fax: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Místo, datum a hodina produkce: ………………………………………………………………………………………….
Kapacita místa pořádání: ……………………………………………………………………………………………………….
Ceny vstupného podle druhů: ……………………………………………………………………………………………….
Druh hudební produkce: Živé provozování – zábavná hudba v koncertním provedení

Názvy písní
A tak jsem zůstal sám
Amerika
Byla to jízda
Divný suchý rok
Filmový klub
Halleyova kometa
Imaginární hospoda
Jakubovi
Je to možný tohleto?
Kdo to zavinil
Klukovské války
Lokální konflikt
Manhattan (První den v N.Y.)

_________________________
Podpis autora a interpreta

Autorem textu a hudby ve všech případech
zde uvedených je Slávek Janoušek
Mumie
Na cestě domů
Nádherný letní den
Náš dům
Počkej si na radost
Pochodové cvičení
Revize jízdenek
Sen
Sleva na pohlazení
Spokojená společnost
Tancuj a zpívej
Zůstat tam kde jsem

_______________________________
Datum, razítko a podpis pořadatele

Foto pro propagaci

Agentura JAN
Agentura JAN pořádá malé hudební festivaly, např. Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí (20 ročníků, festival
vznikl roku 1985, letos 25. ročník), Vítání jara v Nížkovicích (11 let, od 2000), či v minulosti
dramaturgicky spolupracovala při přípravě Svojanovské hlásky na hradě Svojanově u Poličky (8 ročníků,
1985-2002), festivalu na hradě Veveří u Brněnské přehrady (2 ročníky, 2000-1) či na festivalu Filmový a
hudební plenér na zámku v Nesovicích (2 ročníky, 2003-4).
Od roku 2005 vydává i tituly Slávka Janouška (viz diskografie).

Kontakty
Slávek Janoušek
Umělecká agentura JAN
683 56 Nížkovice 69
608/ 888 330
slavek.jan@volny.cz
www.slavekjanousek.cz

Trojice - Vlasta Redl, Slávek Janoušek, Jaroslav Samson Lenk
Pokud byste měli zájem o zařazení do šňůry představení uvedené trojice nebo o vystoupení v rámci letních
festivalů, obraťte se prosím na managera Vlasty Redla: Karel Jiříček - 608/823037 či na adresu:
karel.ag@tiscali.cz. Nebo dále potom na manažerku Hanýžku Horynovou - 608/263738.
V současné době je možno domlouvat až podzimní termíny od 10. října 2010.

