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ANDĚLÉ SLAVÍ TŘICÍTKU HUDBOU. NOMINOVANÍ NAHRÁLI 
SPECIÁLNÍ ŽIVÁ VYSTOUPENÍ A PŘEDSTAVÍ SE I V RÁMCI 
SAMOTNÉHO PŘEDÁVÁNÍ

Třicátý ročník cen České hudební akademie – Anděl Coca-Cola 2020 odvysílá v sobotu 29.5. od 21:20 

program ČT1. Předáváním provede Ewa Farna, zahrají Lenka Dusilová, Jaromír Nohavica i 7krát3  

s Rytmusem.

Jubileum oslaví Ceny Anděl hudbou, ve společnosti nominovaných umělců. „Pro každé z devíti hudebních 

vystoupení vzniká unikátní výtvarná výprava, která reflektuje současné trendy v audiovizuální tvorbě. V rámci 

živě odehraných videoklipů jsme se rozhodli maximálně využít potenciálu scény, světelné a kamerové techniky. 

Jsme rádi, že můžeme výjimečnou tvorbu nominovaných podpořit vizuální show, připravenou každému z nich 

na míru,“ přibližuje Matyáš Vorda, který stojí za kreativou a vizuální podobou Cen Anděl. 

V souvislosti s třicetiletým výročím nabídnou Andělé také ohlédnutí za uplynulými ročníky nejstaršího českého 

hudebního ocenění. Samotný ceremoniál však bude patřit především letošním nominovaným. Kromě Lenky 

Dusilové, Jaromíra Nohavici a 7krát3 s Rytmusem vystoupí také Tata Bojs, Monkey Business, Aneta Langerová 

či Robert Křesťan & Druhá tráva. Předáváním provede Ewa Farna. „Rádi bychom letošním ročníkem navázali na 

vlídné přijetí netradiční podoby předávání Andělů v minulém roce, které se kvůli stále panujícím hygienickým 

opatřením nevyhneme ani letos. I když nám loňské zkušenosti a pozitivní odezvy napověděly, jakým směrem 

bychom se mohli ubírat, chceme i pro letošek připravit originální a atraktivní formát pořadu,“ říká producentka 

Cen Anděl Lucka Hájková z pořádající agentury LUFF PRODUCTION. 

Výjimečnost letošních Andělů podtrhují i v historii domácích hudebních cen dosud nezvyklé přípravy 

jubilejního ročníku. Vzhledem k množství nominovaných interpretů a kvalitní hudby, která se na tuzemské 

scéně v loňském roce zrodila, se pořadatelé rozhodli věnovat prostor umělcům i mimo televizní pořad. Vznikla 

tak série unikátních živých vystoupení nominovaných napříč andělskými kategoriemi. Záznamy live sessions 

z krychlového studia se postupně objevují na Facebooku a Instagramu Cen Anděl. Doplňují je i speciální 

rozhovory, které jednotlivé umělce blíže představují. 

Celkově letos akademici v Andělech rozhodovali o vítězích ve čtrnácti kategoriích a novém laureátovi Síně 

slávy. Čtyři nominace získala Lenka Dusilová za svou pátou sólovou desku Řeka. Po třech nominacích mají 

Tata Bojs s albem Jedna nula a Jaromír Nohavica s deskou Máma mi na krk dala klíč. Dvě nominace získala 

mladá písničkářka Amelie Siba či rappeři Viktor Sheen a Yzomandias. „Celkově ve druhém kole hlasovalo 
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394 akademiků, výsledky necháváme ověřovat notářem,“ upřesnila Petra Žikovská, ředitelka České národní 

skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI), která ocenění vyhlašuje.

I tentokrát ceny, o nichž rozhodují odborníci z České hudební akademie, doplní multižánrová cena popularity 

nazvaná Coca‑Cola cena fanoušků. Tu vyhlašuje titulární partner Cen Anděl, společnost Coca‑Cola, o vítězi 

rozhoduje veřejnost prostřednictvím online hlasování. V minulém roce nejvíce hlasů získala kapela Mirai, 

kterou Coca‑Cola podpořila při tvorbě nového videoklipu částkou 100 000 korun. Kdo bude letošním vítězem 

Coca‑Cola ceny fanoušků a obdrží finanční podporu ve stejné výši, bude jasné společně s vyhlášením všech 

laureátů Andělů 29. května.

Interpret, který se letos stane andělským Objevem, bude již tradičně obdarován Evropou 2, hlavním mediálním 

partnerem Andělů, kampaní v hodnotě půl milionu korun.

www.andelceny.cz

Facebook:  @hudebnicenyandel

Instagram:  @ceny_andel

Cena fanoušků:  www.andelceny.cz/cenafanousku
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