ě hvězdy
e

E Největší šlágry Jane Chacun
vyšly na CD.
ně jako Piaf zpívala oblečená
v černých šatech doplněných
červeným šátkem u krku. Na
francouzské Wikipedii o ní píší, že přišla do Paříže v patnácti letech, že pracovala jako
dělnice na jatkách v Levallois,
vdala se, když jí bylo devatenáct, a po sedmi letech ovdověla. Během své kariéry nahrála přibližně stovku písní.
Po válce vystupovala při tanečních zábavách, sama měla
svou tančírnu a zpívala i v proslulých kabaretech Moulin
Rouge a Bobino. Zemřela v roce 1980 v zapomnění, aniž by
mohla tušit, že jednou vyjde
dvaadvacet jejích nahrávek na
hudebním nosih
čči, kterému se
bude říkat CD…
b
A Ondřej Suchý

rem a doprovázel nejen ji, ale
i Kohouta.

Zemřela v zapomnění
Tehdejší hvězda Jane Chacun stála jistě za to, aby si ji
sem přicházeli poslechnout kolegové Josephine Baker, Yves
Montand nebo Edith Piaf, která se s ní znala už v dobách, kdy sama zdaleka
ještě nebyla tak populární. Jane se narodila v roce
1908 v městečku Ambert
a celá její kariéra se odehrávala v Paříži, kde byla
v letech 1930 až 1955 obdivovanou dámou francouzského šansonu. Podob-
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I Jára Kohout v baru
Le Monico účinkoval
v letech 1949 a 1950.
Během svých tanečních
parodických vystoupení
využíval i hru na housle.
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