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Situace uplynulých týdnů poněkud zpomalila uzavření našeho Hodnocení desek 2019, a
proto s výsledky přicházíme o něco později než jste byli zvyklí v minulých letech. Nejdříve pár
čísel. Do redakce nám bylo doručeno 51 alb vydaných vlastním nákladem samotnými interprety
nebo z oficiálních vydavatelství. Alba poslouchalo a body (10 - 1) přidělovalo 12 hodnotitelů z
řad redaktorů FOLKtime.cz a spolupracovníků našeho webu. Sestava se od loňska nezměnila,
jména najdete v tabulce
Hodnocení
, když najedete myší na monogram. A když kliknete v pravém sloupci Průměr na šipku, odhalí
se vám výsledky roku 2019!
Vítězem Hodnocení desek na FOLKtime.cz se stal
Vladimír Mišík
s albem
Jednou tě potkám
. Od všech, kteří album hodnotili, dostal 10 bodů, zvítězil tedy s maximálním průměrem 10b!
Druhé místo za tři desítky a průměrný počet bodů 9,10 získala skupina
Epydemye
za album
Milé děti
.
Pět desítek, ale v průměrném hodnocení o jednu setinu bodu méně (9,09b), dostal debut
Pavla Čadka
s názvem
Cellofolk
a skonči těsně třetí!
Blahopřejeme!
Vladimír Mišík a Epydemye jsou mezi nominovanými na cenu Anděl v rozšířené kategorii Folk,
třetí nominace patří
Beatě Hlavenkové
, ta se na FOLKtime.cz se dvěma desítkami a průměrem 8,50b zařadila na čtvrté místo. (Jen
připomínáme, že vyhlášení cen Anděl bylo
vzhledem k opatření proti šíření COVID-19 odloženo.)
Deset nejlépe hodnocených alb na FOLKtime.cz.
Na celkové pořadí desek podle průměrného počtu bodů se podívejte
ZDE
1. Vladimír Mišík: Jednou tě potkám (10,00b)
2. Epydemye: Milé děti (9,10b)
3. Pavel Čadek: Cellofolk (9,09b) 4. Beata Hlavenková: Sně (8,50b)
5. Listolet: Pětiminutový tulák (8,13b)
6. Nerez & Lucia: Zlom (8,11b)
7.-10. Lístek: Mezi mosty (8,00b)
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Jiří Smrž: Nedokončené
Jarabáci: Býček
Blues Session: Živé vykopávky
samostatném článku.

K Hodnocení desek 2019 se ještě vrátíme v
A opět si můžete připomenout
Hodnocení desek z let
minulých
, stačí kliknout na
této stránce na příslušný letopočet.{desky 1620}{desky1615}{desky 1631}

2/2

