Tohle je vzkaz Slávka Janouška je nejlepším albem roku 2018 na FOLKtime.cz!
Napsal uživatel Džexna
Středa, 10 Duben 2019 22:36

Koncem března letošního roku jsme uzavřeli další ročník Hodnocení desek na FOLKime.cz
za rok
2018. Do
redakce nám bylo doručeno 37 alb z vydavatelských institucí nebo vydaných vlastním nákladem
samotnými interprety. Poslouchalo a body v rozmezí 10 - 1 přidělovalo 12 hodnotitelů z řad
redaktorů FOLKtime.cz a našich spolupracovníků. Celá jména najdete, když v tabulce
Hodnocení najedete myší na iniciály nahoře nebo na body, a také v sekci
Tiráž - Hodnocení desek
, nově přibyl hudební publicista Milan Bátor (Ostravan.cz).
Opět jsme klikli na šipku v posledním sloupci tabulky
Hodnocení 2018
a čekalo nás překvapení!
Vítězem Hodnocení desek na FOLKtime.cz se stal
Slávek Janoušek
s albem
Tohle je vzkaz
. Dostal tři desítky a průměrné hodnocení 9,20 bodů! O jednu desítku více, ale o dvě setiny
bodu méně (9,18) v průměrném hodnocení získali těsně druzí
Žamboši
za album
Louvre
oceněné Andělem v kategorii Folk. Na třetím místě je
Půljablkoň
s albem
Světelné léto
s jednou desítkou a průměrným hodnocením 8,25!
Slávkovi Janouškovi blahopřejeme! A vám, milí čtenáři, doporučujeme připomenout si recenzi
alba od Tomáše Hrubého s názvem
Vzkaz naplněný radostí, často vážnou
. A album si sežeňte!
A zde je desítka nejlépe hodnocených alb na FOLKtime.cz. 1. Janoušek Slávek: Tohle je
vzkaz
(9,20)
2. Žamboši: Louvre (9,18)
3. Půljablkoň: Světelné léto (8,25) 4. Eret Jan: Neruším? (8,18)
5. Nevermore & Kosmonaut: Bleděmodré město (8,09)
6. AG Flek: Podnohama Zem (7,92)
7. Linhart Petr...: Milostné vzpomínky na Čp. 8 (7,88)
8.-9. Malina Brothers: Malina Brothers & Kateřina García (7,75)
Žalman & Spol.: Moje nevšední roky (7,75)
10. Klíč: V čase zrání (7,50) Na pořadí dalších desek podle průměrného počtu bodů se
podívejte
ZDE .
Hodnocení desek od roku 2004 si můžete dohledat v tabulkách na adrese http://www.folktime.
cz/desky/.
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Hodnocení desek 2018 a vybraným albům se na FOLKtime.cz budeme vracet.
A Hodnocení desek za rok 2019 bylo zahájeno!
{desky 1585}{desky 1586}{desky 1588}
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