V singlu Trávy od Bratøí Orffù ožívají zapomenuté
vzpomínky krajiny Horního Slezska
Tìsnì pøed vydáním svého dlouho oèekávaného alba Šero, které je naplánováno na pondìlí 11.
listopadu, se krnovští folkotronici Bratøi Orffové rozhodli zveøejnit novou verzi své skladby Trávy, kterou
doprovází remixy od Filipa Míška (Dikolson) a Járy Tarnovského (Gurun Gurun).
Písnièka vychází z pùvodní demo verze skladby z roku 2006, a tím emotivnì i tematicky navazuje na
debutové album Bingriwingri. „Trávy jsme pùvodnì nahráli s Ivánkem jen ve dvou. Na koncertech v
sedmièlenné sestavì ale skladba získala úplnì jinou dynamiku. Pøepracovali jsme ji a vložili do ní energii a
emoce nás všech,“ øíká Lukáš Novotný z kapely Bratøi Orffové. „Tato písnièka je odrazem tichého pozorování
zastaveného èasu krajiny, která obklopuje naše životy. Èím jsme starší, tím intenzivnìji vnímáme pøetrženou
kontinuitu ve vývoji této èásti Horního Slezska. Nejsou to jenom vyhaslé sopky, bludné balvany a jedineèné
siluety kopcù utváøené velkým severským ledovcem. Jsou to pøedevším ztracené a zapomenuté pøíbìhy lidí,
kteøí se zde po staletí uèili žít a pøežít a také výraznì formovali ráz zdejší krajiny. Poèínaje pøíbìhy lovcù a
sbìraèù mladší doby kamenné, keltskými øemeslníky, legendami o loupeživých rytíøích z hradu Šelenburk, pøes
pøekotné a nesmírnì bohaté období rozvoje prùmyslové výroby tzv. Manchesteru východu až po tragické
události 2. svìtové války a následný odsun nìmeckého obyvatelstva, které zde mìlo koøeny sahající do
hluboké minulosti, “ dodává.
Lyrické téma návratu, které se vine celým Šerem, Bratøi Orffové v Trávách pøedkládají v epickém balení
vybízejícímu k výletu proslunìným podzimním lesem v okolí jejich rodného mìsta a zve k novým
pøíbìhùm z právì domíchávaného druhého alba. Raritou jsou také remixy z dílny Járy Tarnovského
(Gurun Gurun) a Filipa Míška (Dikolson), které pro Bratry Orffy vytvoøili již v roce 2006 na základì materiálu
k pùvodnímu demosnímku.
Album Šero vyjde u labelu Quazi Delict Records a známku urèité výjimeènosti mu jistì dodá také zvukový
rukopis Matouše Godíka, jakožto osmého èlena kapely, nahrávce dodává nezamìnitelný charakter. Na
vydání CD se nyní kapela snaží sehnat prostøedky prostøednictvím portálu Hithit.cz.
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