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„Zpětně vzato se skoro zdá, jako by os-
tré bicí a rockové kytary dříve tlumily 
Anetin hlas, se kterým teď na Pár 
místech dělá své doposud největší 
nahrané divy.“

„Plním si jeden z velkých snů. Zpívám výběr písní 
ze všech tří desek v doprovodu smyčcového tria, 
piana a své kytary. A občas vezmu do ruky i jiný 
nástroj, na který jsem ještě nikdy předtím nehrála, 
jako je třeba foukací harmonika nebo kalimba. 
Pár míst… je výjimečné hlavně svojí atmosférou, 
která vyplývá z aranží písní. Všechny jsou plně 
přizpůsobené složení kapely, což je opravdu velká 
změna. Koncerty v sobě mají  neuvěřitelný náboj. 
Nové aranže jsou plné života, emocí, melancholie 
a nadhledu.“

„Pár míst je můj vysněný projekt, na pódiu jsem 
se během koncertů ještě nikdy necítila tak svo-
bodně jako teď. Stále se poznávám a hledám a dá 
se říct, že tady jsem se zatím našla asi nejvíc...,“ 

říká o turné Aneta.

Osobitá zpěvačka, skladatelka a textařka aneta langerová se v po-
čátcích své hudební kariéry stala vodou živou pro českou hudební 
scénu, a tou také pro mnohé zůstává. Do dnešního dne vydala tři 
řadové desky, odehrála stovky koncertů a kromě hudebních projek-
tů nezapomíná ani na ty charitativní, které s hudbou propojuje. 
Nedávno si splnila svůj velký sen – společně s jakubem zitkem za-
ranžovala vybrané písně z dosud vydaných alb a vyrazila na turné 
Pár míst… v doprovodu vynikajících muzikantů. Vedle již zmíněné-
ho pianisty Jakuba Zitka ji doprovází violista vladan malinjak, hou-
slistka veronika vališová a violoncellistka dorota barová. Společně 
s Anetou tvoří jeden organismus s jedním srdcem a společným de-
chem. Každý koncert je velkým a neopakovatelným zážitkem. Svým 
způsobem shrnuje dosavadní kariéru Anety Langerové: připomíná 
známé a oblíbené písně v hudebně průzračné podobě — se smyčco-
vým triem a klavírem. V roce 2012 bylo turné Pár míst… zaznamená-
no na CD a DVD se stejnojmenným názvem. A právě za toto album 
získala Aneta prestižní cenu Akademie populární hudby Anděl 2012 
za zpěvačku roku.

Aneta o turné Pár míst… „Na druhou stranu, řekneme-li ko-
morní aranžmá, neznamená to, že je 
to nějaké brnkání u ohýnku. Ve sku-
tečnosti jsou instrumentace klavíristy 
Jakuba Zitka výrazně sofi stikova-
nější, než je tomu v rámci elektrické 
kapely. Není to ovšem nějaké laciné 
hraní si na ‚easy listening‘ vážnou 
hudbu. Pop zůstává popem, je jen 
představen v (dnes) ne úplně obvyk-
lém soundu.“
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Jediný letošní koncert 
Anety Langerové v Praze


