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Tisková zpráva, dne 12. září 2016
HANA ROBINSON pomáhá vlastní skladbou ROMANTIK, spolu s ní i RICHARD KRAJČO a PETR BENDE
pro projekt PŘEKONEJ SÁM SEBE.
Půvabná zpěvačka, skladatelka, klavíristka HANA ROBINSON se rozhodla pomáhat projektu Překonej
sám sebe tím, co je jí nejbližší, hudbou.
Pro nahrávku vlastní skladby Romantik oslovila Richarda Krajča a Petra Bendeho a vznikla tak píseň –
a s ní i videoklip – která pomáhá. Pomáhá všem, kteří se chtějí něco dozvědět o nemoci roztroušená
skleróza, ale i těm, kteří tuto diagnózu mají. I HANA ROBINSON k nim patří. S touto nemocí bojuje již
osmým rokem. Jaká náhoda svedla všechny tři dohromady? Hanka popisuje: „S Richardem Krajčem
jsme na albu Michala Horáčka Ohrožený druh nazpívali duet Bellissima, ke kterému jsem složila
hudbu. Myslím, že jsme se v něm hlasově skvěle doplňovali, Richard má totiž v hlase neskutečnou
něhu a romantiku. Od začátku mi tak bylo jasné, že v písni Romantik musí zaznít právě on, takže jsem
ji v podstatě skládala pro něj. Petra Bendeho mi do života přivál právě projekt Překonej sám sebe,
který ho oslovil. Petr byl velmi ochotný a hned druhý den po našem telefonátu zazpíval ve studiu. Je to
skvělý zpěvák a velký profesionál.“
Brněnská rodačka, skladatelka, zpěvačka a klavíristka HANA ROBINSON úspěšně absolvovala prestižní
hudební školu Berklee College Of Music v Bostonu. Náhoda tomu chtěla a ona potkala Michala
Horáčka, který jí oslovil s nabídkou pro projekt Ohrožený druh, pro který složila tři písně, a s nímž
získala i ocenění Anděl za nejprodávanější desku roku.
HANA vydala před čtyřmi roky autorské debutové album Brouk v hlavě, na jaro příštího roku plánuje
vydání druhého.
A ROMANTIK na něm určitě bude. Videoklip k písni, ve kterém si všichni – Hana, Richard a Petr zahráli, je animovaný. Vytvořil ho Mejla Basel, na kterého Hanka přišla úplnou náhodou. Na nahrávce
se podílela celá řada skvělých hudebníků: např. Petr Malásek, Jiří Stivín ml. a další.
Více se dozvíte v informacích o skladbě ROMANTIK níže a také v rozhovoru s HANOU ROBINSON.
Na videoklip ROMANTIK se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=L4qdMPVRM3I
HANA koncertuje se svou vlastní skupinou HANA ROBINSON TRIO (Hana, Petr Kroutil a Tonda
Šturma), termíny koncertů a další pravidelně aktualizované informace naleznete na
www.hanarobinson.cz.
HANA ROBINSON podporuje a spolupracuje s Unií Roska a projektem Překonej sám sebe.
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HANA ROBINSON
Píseň ROMANTIK je věnovaná projektu Překonej sám sebe a lidem s roztroušenou sklerózou.
Cílem projektu Překonej sám
sebe a písně Romantik je
informovat veřejnost o
roztroušené skleróze a o životě
samotných pacientů.
Patronem projektu Překonej
sám sebe je také herec Radim
Fiala a podporují ho další
známé osobnosti, VÍCE ZDE.
Pomozte nám pomáhat!
č. ú. 1015895729/6100
Děkujeme.
www.prekonejsamsebe.cz
www.hanarobinson.cz

„Okolo roztroušené sklerózy panuje spousta mýtů a mylných představ. Například, že žena s touto
diagnózou nemůže mít děti, nebo že se nemoc týká starých lidí. Léčba je nejúčinnější, když se nasadí v
raném stádiu a to vyžaduje včasnou diagnózu. Podle statistik žije v České republice devatenáct tisíc
pacientů a i já mezi ně patřím.“
HANA ROBINSON
ROMANTIK
Hudba a Text:
Produkce:
Zpěv:
Mistr zvuku, aranže:
El. Piano:
Piano:
Saxofon:
Basová a el.kytara:
Kytary:
Bicí:
Video:

Hana Robinson
Ivan Doležálek
Richard Krajčo, Hana Robinson, Petr Bende a Ivan Doležálek, Maranatha
Gospel Choir Kurc, Veronica, Savana, Libor Machata, Honza Hlaváček
Ivan Doležálek
Petr Malásek
Hana Robinson
David Vrobel
Ivan Doležálek
Fredy Bittner, Lukáš Pelikán
Jiří Stivín Jr.
Mejla Basel, Mejla Production

ROMANTIK
ISRC singl: CZI671600081
ISRC klip: CZS331600099
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HANA ROBINSON
Rozhovor s Hanou Robinson
Jak tvoje skladba Romantik k názvu přišla a proč zrovna spolupráce s Richardem Krajčem a Petrem
Bende?
S Richardem Krajčem jsme na albu Michala Horáčka Ohrožený druh nazpívali duet Bellissima, ke
kterému jsem složila hudbu. Myslím, že jsme se v něm hlasově skvěle doplňovali, Richard má totiž
v hlase neskutečnou něhu a romantiku. Od začátku mi tak bylo jasné, že v písni Romantik musí zaznít
právě on, takže jsem ji v podstatě skládala pro něj.
Petra Bendeho mi do života přivál právě projekt Překonej sám sebe, který ho oslovil. Petr byl velmi
ochotný a hned druhý den po našem telefonátu zazpíval ve studiu. Je to skvělý zpěvák a velký
profesionál.
Videoklip je velmi povedený, s kým jsi na něm spolupracovala?
Moje maminka pochází z Valašska, kde jsem prožila kus dětství. Celá vesnice tam byla zblázněná do
jednoho mládence, včetně mé starší sestřenice. Teprve nedávno jsem se dozvěděla, že dělá i nádherná
videa. Slovo dalo slovo, okamžitě jsem věděla, že to bude skvělé. Mejla Basel zcela naplnil mé
představy, hned pochopil, co žádám a kam příběh směřovat.
Patříš k lidem, kteří mají diagnózu roztroušená skleróza. Proto ses rozhodla věnovat skladbu
Romantik právě organizaci pomáhající lidem s touto nemocí? A jakým způsobem pomáhá sama
skladba?
Snahu o přiblížení této nemoci veřejnosti vnímám jako přirozenou věc. Kdo jiný lépe sdělí její úskalí,
než ten, kdo s ní žije. Roztroušenou sklerózou u nás trpí kolem šestnácti tisíc lidí a přesto, když jsem
sama onemocněla, nevěděla jsem o ní nic. Píseň Romantik by měla informovanost posunout o kousek
dál, třeba už tím, že si lidé vyhledají, co je to za nemoc, že přispějí přímo pacientům, nebo že si
vzpomenou na souseda, který jí trpí. V neposlední řadě samozřejmě také všem těm, kteří
s roztroušenou sklerózou bojují, aby věděli, že na ně myslíme.
Hudba tě v podstatě léčí, vysvětlíš jak?
Hudba umí ovlivnit výši stresu, který prožíváte, a to je myslím základ jejího „léčebného“ účinku. A
stres, jak známo, má zásadní vliv na naše zdraví. Navíc proces skládání, cvičení a zpívání je pro mě
odpočinek i vyrušení v jednom, tudíž ideální.
Jaké byly tvoje hudební začátky?
Hudbu jsem skládala už na gymnáziu, tenkrát pro mojí první lásku a na kazetu. Po studiu na Berklee
College jsem několik let žila v Anglii, kde jsem se začala hraním na klavír živit, převážně na
soukromých akcích. Prorazit s vlastní tvorbou v Anglii či Americe je velmi těžké. V Brně na ulici jsem
se pak řízením osudu potkala s textařem Michalem Horáčkem, kterému jsem nabídla své anglické CD.
Z toho vyplynula krásná spolupráce na albu Ohrožený druh, kde jsem složila hudbu k několika jeho
textům a následně jsme několik let koncertovali spolu s dalšími skvělými zpěvačkami po celé. A to byla
pro mě velká škola, hodně jsem se naučila.
Před čtyřmi lety jsi vydala svoje první album, plánuješ další?
Na další desce pracuji a příští rok na jaře bych ji ráda vydala. Bude podobně jako ta první, o životě,
lehce jazzová, bluesová a k zamyšlení. Část jsem nahrávala i v Anglii, v městečku Brighton, kde jsem
žila a mám tam zázemí.
Koncertuješ, skládáš, dá se v dnešní době uživit výhradně hudbou?
Musím se hodně otáčet, to je pravda. Vedle skládání a koncertování ještě učím hru na klavír a pracuji
v bratrově sportovní firmě. Ráda bych se věnovala filmové hudbě. Podílela jsem se hudebně na
několika dokumentárních filmech a sportovních videí, ovšem prorazit je těžké.
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HANA ROBINSON
Jsi hodně aktivní, které sporty jsou tvoje
nejoblíbenější?
Sportuju, kdykoli to mé tělo dovolí, protože jedině
tak zaženu všelijaké myšlenky. Od malička jsme se
spolu s bratrem věnovali závodně sjezdovému
lyžování. Láska k horám mi zůstala, dokonce se mi
stala i pracovní náplní. A můj druhý nejoblíbenější
sport je tenis. Dříve jsem se věnovala i lezení po
horách, zdolala jsem například nejvyšší sopku světa,
téměř šestitisícovou Cotopaxi v Ekvádoru. Ale na
takové vrcholky už si netroufám, dnes už spíše
scházím z vršku dolů do údolí…
Co ti dělá radost?
Když uslyším z rádia dobrou píseň, když mi maminka
uvaří mé oblíbené jídlo, když mi napíše fanoušek, že
se mu líbil náš koncert, když složím hudbu, která se
líbí, když ráno normálně vstanu, když mi řekne
mladá žena, že jsem jí inspirací…
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Rozhovor s Hanou Robinson vznikl na začátku září 2017; Johana Turner, TURNER PR, www.turner.cz
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