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1. Ceny Jantar oznámily nominace za populární hudbu i balet. Šanci získat sošku má osm interpretů a kapel a
také čtyři tanečníci a tanečnice  
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Odkaz na originál
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Odborné poroty Moravskoslezských uměleckých Cen Jantar vyhlásily nominace v dalších dvou kategoriích, a to za populární hudbu
a také za balet a taneční divadlo. Ceny za nejvýraznější umělecké počiny umělcům s vazbou na Moravskoslezský kraj budou rozdány
17. dubna 2023 v Domě kultury Poklad. 

V kategorii populární hudba jsou nominováni jazzová pianistka NIKOL BÓKOVÁ za dvě loni vydaná autorská alba Elements a Naked
Pieces , folklorista MARIAN FRIEDL za album Černobílý svět , ostravský rodák VLADIMÍR JAVORSKÝ za album Ještě je a také KAHOMA
TRIO za album In The Woods . Dále je nominována ostravská písničkářka NIKA za album Flesh & Soul , alternativní kapela z Orlové
PACINO za album Sedm světů , jazzová formace POINT OF FEW za album Open To Closeness a také JIŘÍ SLAVÍK za vánoční album
Cesta světla 
Zdůvodnění všech nominací je k dispozici na webových stránkách www.cenyjantar.cz "Na rozdíl od minulých let se tentokrát do
nominací neprobojoval žádný interpret z oblasti mainstreamového popu, převažují spíše okrajové či alternativní žánry, ale takový to
byl rok. Myslím, že ve všech případech jde o mimořádně kvalitní interprety a kapely, jejichž hudba rezonuje v celostátním měřítku,"
říká pořadatel cen a koordinátor odborných porot Aleš Honus. 
V tomto týdnu byly zveřejněny také nominace v další divadelní kategorii, tentokrát za balet a taneční divadlo. Nominováni byli čtyři
tanečníci a tanečnice – Natalia Adamska, Eleonora Ancona, Francesco Fasano a Rei Masatomi. Ve všech případech jde o role
ztvárněné v Národním divadle moravskoslezském, a to v inscenacích Carmen a Louskáček – Vánoční koleda 
Moravskoslezské umělecké Ceny Jantar budou letos vyhlášeny už pošesté. Pořadatelé tentokrát přistoupili k zásadní změně a
udílení uspořádají na jiném místě – v nově zrekonstruovaném Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě. Hlavní program bude
rozdělen na dvě části, které budou mít odlišný charakter – první část se odehraje v Divadelním sále, kde budou předána ocenění ve
všech divadelních kategoriích a také v kategoriích literatura, výtvarné umění a vážná hudba. Předány budou také Cena Jantar za
celoživotní přínos a Kalený Jantar pro osobnost nezávislé scény. 
V první části vystoupí třeba zpěvačka Nika, cimbalista DANIEL SKÁLA , sopranistka KAROLÍNA LEVKOVÁ nebo saxofonista MICHAL
ŽÁČEK s koncertním sborem PERMONÍK a kapela FILIP M. s JITKOU ANDRAŠKOVOU 
Program pak po krátké přestávce vyvrcholí o dvě patra níže ve Společenském sále, kde budou předány ceny v kategorii populární
hudba. Vystoupí zde třeba TOMÁŠ KOČKO v exkluzivním spojení s metalovou kapelou SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY a také
kapela BUTY , která večer uzavře asi půlhodinovým koncertem. 
Líbil se vám tento článek? 
Zde jej můžete ohodnotit! 
Zatím žádné hodnocení! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek. 
Zhlédnutí: 5 
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