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Audiokniha pohádek skřítka Lapišišky je na světě
Dne 5. 10. 2020 byla zveřejněna zcela nová audiokniha k tištěným
Pohádkám skřítka Lapišišky z Tiských skal. Knihu napsala Eva Poslová
(roz. Berrová, z Tisé) a vydalo ji v pilotním nákladu Gymnázium Kadaň
v roce 2019. Letos čtenářům a posluchačům nabízíme audioknihu, která
vznikla díky iniciativě Jiřího Studeckého (rovněž z Tisé) v nahrávacím
studiu Black Hole Records. Audiokniha je zdarma k dispozici na webu
www.lapisiska.eu.
Nahrávání knihy trvalo několik měsíců a zapojila se do ní celá řada osob, které zapůjčily své hlasy postavám
z pohádek. Pohádky tvoří celkem 12 samostatných kapitol, v nichž se střídají lidské, zvířecí i nadpřirozené
bytosti. Kromě hlavní postavy skřítka Lapišišky, kterého namluvil Adam Vostárek, uslyšíme statečnou
Rozárku, mladou laňku, vílu Sněženku, malého mravenečka, hlučné loupežníky, ráznou paní hospodskou,
kazisvěta Brambulu, vystrašenou veverku Terku a Lapišiškova pradědečka, který čte kouzelný recept.
Autorka převzala roli vypravěče.
Audiokniha vznikla z přátelského nadšení a osobních vazeb všech zapojených lidí, kteří věnovali svůj volný
čas pro vznik celé nahrávky. Nejvíce času ovšem zabraly technické práce, desítky hodin úprav, stříhání,
přehrávání, hledání a vytváření vhodných doprovodných zvuků a mnoho dalšího. Kromě hlasů jsou pohádky
občasně doplněny i dalšími zvuky, které dokreslují atmosféru, například šumění lesa, zapraskání větvičky,
výstřel z pušky, cinkání kouzelných kamínků a spousta dalšího. Největší díl práce na samotné produkci
audioknihy nesou Jiří Studecký a Karel Krofta ze studia Black Hole Records.
Poděkování za dlouhodobou podporu při aktivitách souvisejících s pohádkami patří také obci Tisá.
Všech 12 kapitol tvoří dohromady 50 minut audionahrávky.
Kompletní audiokniha je zdarma k dispozici na webu www.lapisiska.eu.
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Autorka pohádek Eva Poslová při nahrávání audioknihy
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