Od kytarového riffu o čtyřech akordech k písni s emotivním
refrénem
28.3.2019, Praha, Česká republika
Skupina Czech It vydává videoklip. A rovnou k hitu z prvního místa hitparády
Music Chart „Letters“.
Klip k novému hitu se kapela vydala natočit do Londýna. “Máme Londýn hodně
rádi. To město má pro nás zvláštní kouzlo a jeho atmosféra nám skvěle zapadala
do našeho klipu“.
Natáčení probíhalo v březnu a do hlavních rolí příběhu byly obsazeny dvě děti - Julie
a Lukáš.„Chtěli jsme ten věčný příběh o lásce, o tom, že nikdo nechce být úplně sám,
o hledání toho druhého a o cestě za ním, umocnit obsazením dětí do hlavních rolí. Ta
dětská láska je jiná. Je čistá, nezkažená, nepřetvarovaná … A to jsme chtěli, aby bylo
z klipu cítit.“ říká frontman Czech It Daniel Marczell. „Když jsme hotový klip Julii a
Lukášovi pouštěli, devítiletý Lukáš pronesl, že je klip super, akorát prý neví, co na to
řekne jeho holka. Naprosto ten jeho bezprostřední komentář do příběhu songu zapadl,
protože o vztazích ta píseň je.“ dodává s úsměvem Daniel Marczell.
Režie klipu se ujal Ondřej Soukup.

Podívejte se na oficiální videoklip Letters.
K písni Letters napsal text i hudbu Daniel Marczell. Úplně první nápad písně vznikl
před třemi lety, v době, kdy se začalo formovat stávající složení kapely. S původně
jednoduchým riffem o čtyřech akordech se průběžně další rok experimentovalo ve
zkušebně. Nakonec vznikl melodický hit s emotivním refrénem. „Cítili jsme, že je to
jakási zpráva v obálce, kterou se nám podařilo otevřít. Proto také Letters“.
Parta nadějných muzikantů Czech It se dala dohromady v roce 2011. Po několika
obměnách na různých kapelních postech hrají Czech It ve složení Daniel Marczell
(zpěv, baskytara), Lucie Konečná (zpěv, piano), Rút Škvorová (housle), Tomáš Mudra
(akustická kytara), Ondřej Skřivan (bicí), Dominik Krykorka (kytara). První a zatím
jediné album Find Your Way vyšlo v roce 2015. Rok 2018 byl pro Czech It zlomový. V
květnu 2018 nasadila Evropa 2 jejich píseň Unexpected do rotace rádia Evropa 2, kde
se sedm týdnů držela na předních příčkách hitparády E2 Music Chart, z toho čtyřikrát
na příčce první. Unexpected se zároveň stala pro rok 2018 sedmičkou z TOP 25
nejoblíbenějších písní rádia Evropy 2. V prestižních hudebních cenách magazínu
iReport Žebřík obsadili Czech It 3. místo v kategorii Objev roku a v březnu tohoto roku
získali Divokou kartu hudebních cen Evropy 2; jediná kategorie, kterou vyhlašují
hudební odborníci. Czech It mají za sebou i vystoupení na festivalu Rock for People,
Aerodrome, koncerty v Lucerna Music Baru a aktivně podporují charitativní koncerty.
Nejnovější píseň Letters vyšla v únoru letošního roku a je již třetí týden na prvním místě
prestižní hitparády Evropy 2 Music Chart.
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