272 písní v Poselství Wabiho Ryvoly
Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Čtvrtek, 22 Duben 2010 23:26

Je název připravovaného dvoudílného zpěvníku, který bude obsahovat kompletní písničkovou
tvorbu Wabiho Ryvoly. V této chvíli jde, jak titulek napovídá, o 272 písní. Jelikož nám byla v
těchto dnech zapůjčena i část Wabiho pozůstalosti v podobě plné tašky jeho soukromých
nahrávek, nelze vyloučit i nějaké další překvapení.

Písně jsou samozřejmě nejen s akordy, ale i s notovým záznamem. Ve zpěvníku se dále objeví
i písně, které se nezachovaly celé a u kterých chybí buď melodie, nebo část textu.
Zpěvník dává dohromady Petr Růžička - Růža a na jeho přípravě se podílí Wabiho syn Alan,
Miki Ryvola, Saša Ryvolová, Tony Linhart, Fredy Schubert, Kamil Kopřiva, Béďa Šedifka, Petr
Náhlík - Vokoun, Michael Antony - Tony, Stanislav Dlouhý - Hadži a další. Vydavatelem je
Avalon.
Součástí zpěvníku budou povětšinou širší veřejnosti neznámé fotografie z Wabiho života z
archívu Mikiho, Saši a kronik Fort Hazardu (neustále tady koluje několik provařených fotek a
tomu bychom se rádi vyhnuli) a dále i příběhy, historky i další vzpomínání…
Předpokládaný rozsah obou dílů je 600 stran. Jejich počet proto jasně říká, proč je zpěvník
rozdělen do dvou dílů.
Za účelem vydání 1. dílu, obsahující 123 Wabiho písní vzniklých do roku 1974, vyhlásil Avalon
další „akciovku“ nazvanou HOBOUSÁCKÁ a.s., kterou do této chvíle podpořilo již 220
akcionářů a akcionářek.
HOBOUSÁCKÁ a.s. je již v pořadí pátou avalonskou akciovkou, které předcházely akciovky
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Chlupatý máslo (Houlova kniha Přežitky - rok 1998), Trapný savec (Almanach Trapsavce - rok
2001), Lupení (CD Lístku Den pramenů - rok 2004) a Vitecká hráz (CD Béďi Šedifky
Vzpomínka na starou stezku - rok 2006).
Koupí akcie v hodnotě 250 Kč získáš nárok na:
jeden výtisk 1. dílu zpěvníku, který ti bude předán, či poslán poštou
jmenovité poděkování uvnitř zpěvníku
malý tématický dárek, říkejme tomu dividendy:)
Objednávky akcií:
V případě zájmu stačí napsat na e-mail: tony.avalon@seznam.cz
K ceně akcie se připočítává 10 Kč na poštovné určené k jejímu zaslání.
Akcie se dají dále zakoupit v Plzni (Limansport, Slovanská 31) a v Praze 2 (U Náčelníka,
Korunní 37 - vchod z ulice Šumavská).
Vydání 1. dílu zpěvníku Poselství Wabiho Ryvoly je plánováno na letošní listopad a koncerty
pořádané při této příležitosti se mají uskutečnit v Praze, Brně, Plzni a Českých Budějovicích. Na
nich bude akcionářům předán zpěvník a „dividendy“. Těm, kteří se nebudou moci dostavit
osobně bude zpěvník poslán poštou.
2. díl zpěvníku by měl být vydán nejpozději do dvou let od vydání dílu prvního.
Oba díly zpěvníku Poselství Wabiho Ryvoly jsou ojedinělou vydavatelskou záležitostí, a to jak
svým rozsahem, tak množstvím materiálů použitých k jejich výrobě. Předběžně se v souvislosti
s vydáním 2. dílu uvažuje o přiloženém CD s množstvím dalších fotografií, textů a snad i
archivních nahrávek...

2/2

