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His Voice (Prague), in conjunction with Flux Records (Los Angeles), is delighted to announce
"Mixtape Franka Rothkamma" or Frank Rothkamm’s Fine Collection of Thrift Store Vinyl, a MP3
Audio Stream.
"Slyšte! Slyšte! Toto je hudebně obrazové představení o hudbě. Pokud poznáte, o co jde, měl by
se na vaší tváři objevit úsměv. A pokud ne, aspoň si můžete ťukat do rytmu, protože to, co slyšíte,
je 100% pravý vinyl. Jsou to nahrávky pocházející z vynikající sbírky bazarových objevů Franka
Rothkamma. Řeknou nám toho spoustu o lidech ze Západu, zvláště z Kalifornie. Na vzdělání
hudebníků se nešetřilo. Žádná produkce není příliš extravagantní. Harmonie jsou bohaté a
dojímavé. Je tu PRAVÝ kanál. Je tu LEVÝ kanál. Ale vyčkejte, je toho tu ještě více..."
Listen! Listen! This is a musical picture show about music. It should put a smile on face if you
recognize what is going on. If not, you can always tap along because what you hear is 100%
genuine vinyl. These are records that come from Frank Rothkamm's distinguished collection of fine
thrift-store finds. They speak volumes about the people in the West, especially California. No
expense is spared here in educating musicians. No production can be too extravagant. Harmonies
are rich and moving. There is the RIGHT channel. There is the LEFT channel. But wait, there is
more...
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EDITOR'S NOTES
"Další hisvoiceovský mixtape patří Franku Rothkammovi, americkému klavíristovi a vynálezci
zařízení, která umožňují improvizovat to, co Stockhausen musel pracně stříhat. I jeho ale fascinují
výprodeje a second handy"
This edition in the series of His Voice mixtapes includes Frank Rothkamm, the American pianist
and inventor of a device which allows him to improvise what Stockhausen had painstakingly cut
out. His fascination here however is only with sales and second hand objects.

