Popis albumu
V rukách držím hezky zpracovaný obal CD skupiny „Country Beat 3+1“ Michalovce - Slovensko pod názvem
„V rytme starých pražcov“.
Pro začátek použiji krátký úryvek z dopisu, který mi coby přílohu poslal s CD Ĺubo Baranovič. Skupina nemá
tendenci dobýt hudební svět, hraje pro vlastní potěšení hudbu z 60.-80 let minulého století. To se jím daří.
Folk, country, trampská, bluegrassová hudba má na Slovensku stále více příznivců. Lidé se rádi baví a také potřebuji
změnu a tu jim právě dává pestrost hudebních žánrů a velký výběr hudebních formací. Ty pak pravidelným hraním
mají možnost se vyhrát v dobrou skupinu. Proto se také na festivalech v obou republikách a okolních státech objevují
stále častěji kvalitní Slovenské kapely.
Country beat 3 + 1 je právě jednou z těch, kteří ve svém regionu rozdávají radost lidem,kteří se rádi pobaví nejen na
tancovačkách, ale také na festivalech.
Na CD „V rytme starých pražcov“ je celkem třináct písniček se čtyřicetidevíti minutovým hudebním záznamem.
Názvy skladeb:
1. V rytme starých pražcov.
2. Večné stádo.
3. Pieseň za kamaráta.
4. Po opici.
5. Dodi a Fredy.
6. Joe.
7. Čierny deň.
8. Čevené kábrio.
9. Lipka.
10. Dievča z Tennessee.
11. Kríž.
12. Plánka.
13. Truck pub.

Kapela se představila ve složení:
Jaro /Sevak/ Bánoci basová kytara, sólová kytara a zpěv.
Ĺubo /Štanci/ Baranovič devítistrunná kytara, zpěv.
Erna /Tina/ Doričová zpěv, paličky, cinkrlátka.
Slavo /Nezmar/ Perunko kytara, foukací harmonika, zpěv.
Jako hosté s CD vypomohli jejich kamarádi: Štefo Horňák klávesy. Maroš Kočíš bicí. Sergej Dolgoš brumle a bicí.
Milan Hredzák bicí. Miro Dufinec housle, viola, mandolína. Martin Dufinec sólo kytara. Peter Bánoci španělka,
rytmická kytara, bysová kytara. Pavol Bánoci kontrabas, basová kytara a bezpražcová basová kytara. Jordán Dorič
akustická kytara, sólo kytara. Ervin Hrtan zpěv. Daniel Kostka hudební spolupráce.
Hudbu k písničkám složili: Slavo Perunko 1, 9, 10, 11, 13. Ervin Hrtan 2, 5, 6, 12. Jaro Bánoci 4, 7, 8. Ľubo
Baranovič 3.
Texty k písním: Slavo Perunko 1, 9, 10, 11, 13. Ervin Hrtan 2, 5, 12. Ĺubo Baranovič 3, 4, 7, 8. Henrieta Ladecká 6.

Nosič by vytvořen v období listopad 2005 až březen 2006.
Hudební seskupení začalo pod tímto názvem vystupovat od roce 1999. Kapela se obklopila kamarádkami a
kamarády, kteří jsou pro skupinu přínosem. V některých skladbách cítím známé rytmy. Možná je to také
tím, že mám ještě v uších za tento rok více než 40 soutěžních CD, které přišly do naší redakce, nebo mi
jejich hudba ještě doznívá v uších z účasti na jejich festivalovém vystoupení /Drotária 2005/. Kapela na CD
vložila písničky své a také svých kamarádů. Projev kapely má zdravý říz. Nebudu asi daleko pravdy když
napíši, že na zábavě kapela svým projevem dokáže lidi vybídnout k tanci, kvalitními texty zase zaujmout
posluchače. Doporučuji tento hudební nosič do vaši hudební diskotéky.
Břetistav Snášel
Prosinec 2006 - Břeťa (Country Zpravodaj AHOJ)
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