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Marie Rottrova – Tisic Tvari Lasky (Lady Soul) [1998]

  

    01. Tisíc tváří lásky (cover "Twenty Five Or Six To Four", 1971)   (feat. "Flamingo")  02. Jaká
zvláštní láska (s Petrem Němcem) (cover "Baby, I Love You", 1974)   (feat. Petr Němec,
"Plameňáci")  03. Expres mléčné dráhy (cover "I 'm On Fire", 1976) (feat. "Plameňáci")  04. Oči
(cover "Melting Pot", 1971) (feat. Petr Němec, "Flamingo")  05. Je ti to málo (cover "Jednego
serca", 1972) (feat. "Flamingo")  06. Začalo lejt (cover "It 's Your Sing", 1971)   (feat. orchestr
Čs. televize, conductor - Václav Zahradník)  07. Já se ti vracím (cover "Sweet Surrender", 1983)
(feat. "Flamingo")  08. Kdekdo ví že (cover "Hit The Road Jack", 1973) (feat. "Flamingo")  09.
Kdo má rád (cover "Call Me", 1981) (feat. "Flamingo")  10. Krajina po bitvě (cover "I Can 't See
Myself Leaving You, 1972)   (feat. "Flamingo")  11. Má se stát (cover "This Will Be", 1977) (feat.
"Plameňáci")  12. Okno naproti (1989) (feat. Radek Rastrňák, "Flamingo")  13. Tobogan (cover
"You Are All I Need To Get By", 1981) (feat. "Plameňáci")  14. Muži jsou stejní (cover "Queen
Bee", 1978) (feat. "Plameňáci")  15. Válku ne (cover "Stop This War Now) (1973)   (feat. TOČR,
conductor - Vladimír Popelka)  16. Teď právě máš svou šanci (cover "Surrender", 1981) (feat.
"Plameňáci")  17. Vytahuj se radši míň (cover "Upside Down", 1983) (feat. "Plameňáci")  18.
Nevíš jaká jsem (1982) (feat. "Plameňáci")  19. Jen hloupí lidé se loučí s láskou (cover "Never
Can Say Goodbye", 1979)   (feat. orchestr Čs. televize, conductor - Václav Zahradník)    

 

  

Marie Rottrova (* 13.11.1941 Ostrava) - one of the most famous Czech woman pop singers
ever. Beginnings in the early 60's in several amateur rock'n'roll bands in Ostrava. Since 1968
singing soul with Flamingo. Then a long successful career as a pop star, working with many
famous pop artists (J. Wykrent, J. Nohavica, J.Fikejzova, P.Kopta;  K.Gott, P.Bobek & others).
In the late 80's married and moving to Germany. Coming back to Czech Republic in the 90's;
new contacts in the musical world (former Nerez members Vrestal and Sazavsky), new concerts
and recordings. ---czechmusic.net
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Marie Rottrová, jinak také zvaná jako Madam soul, se narodila 13. listopadu 1941 v Ostravě.
Pochází z hudebnické rodiny, kdy otec byl varhaníkem a matka zpěvačkou. Rottrová se od
mládí učila hrát na klavír.

  

Roku 1960 se zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty. Na jejím
základě obdržela pozvání do Československé televize, aby zde vystoupila s písničkou Jana
Hammera a Jaromíra Hořče Rozmarné stvoření. To odstartovalo jeji velmi úspěšnou kariéru.

  

Postupem doby se stala jednou z největších hvězd naší populární hudby. Má za sebou
spolupráci z nejznámějšími textaři a hudebníky (Wykrent, Nohavica, Borovec, Vrba, ....) Vždy
byla zárukou kvalitního repertoáru a právem patří mezi nejhranější interprety. ---abradio.cz

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire uloz.to cloudmailru gett

  

 

  

 

  

back

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/1x0QIl1c3Rg6s8
http://www.mediafire.com/file/w044wrol9bcdfnj/MrRttrva-TTL98.zip
https://ulozto.net/!X8NSZExTAkVH/mrrttrva-ttl98-zip
https://cloud.mail.ru/public/MbCP/7TaEu3Dps
http://ge.tt/59CtrDo2
javascript:history.back();

