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CELESTE BUCKINGHAM NATOČILA DALŠÍ DUET,
TENTOKRÁT SE SESTROU CARMEL
Neuplynuly ještě ani dva měsíce od premiéry videoklipu ‚I Was Wrong‘ a duet
Celeste Buckingham a Majka Spirita už na serveru Youtube dosáhl téměř dvou
milionů zhlédnutí. Oceňovaná slovenská zpěvačka však nezahálí a přichází s další
spoluprací. V novém singlu ‚Gone‘ tentokrát vsadila na spojení dvou jedinečných
ženských hlasů. Majitelkou toho druhého přitom není nikdo jiný než Celestina
mladší sestra Carmel. Svou první společnou píseň představí ve čtvrtek 1. srpna:
www.youtube.com/watch?v=c2LNPGoRqSE

Foto: Lukáš Dvořák
Zdroj: SLAVICA, www.slavica.cz, www.celestebuckingham.com
Po premiéře zamilovaného duetu s raperem Majkem Spiritem představuje osmnáctiletá
zpěvačka Celeste Buckingham další výjimečnou hudební spolupráci. Tentokrát si splnila
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přání, po kterém toužila již několik let, a nazpívala společnou píseň s o tři roky mladší
sestrou Carmel. Skladbu sestry nahrály s mladým nadějným producentem Johnem
Whitem v jeho americkém studiu v Nashville, kde s rodinou obě už více než rok žijí
a studují. „‚Gone‘ má silnou myšlenku. Hovoří o tom, že někdy nás lidé jednoduše
zklamou a my si musíme říct DOST,“ popisuje Celeste text nového singlu, který napsala
Carmel. Tu podle jejích slov „múza nečekaně nakopla“ jednoho dne ve škole, a tak vzala
pero a papír a ‚Gone‘ bylo na světě. „Chtěla jsem napsat něco letního a zábavného
a výsledkem byla píseň ‚Gone‘.“
Přestože místo bezstarostného letního hitu vznikl song o složitosti lidských vztahů, užily si
sestry během prvního společného nahrávání ve studiu spoustu legrace. „S Carmel si
velmi dobře rozumíme, ale zároveň jsme každá úplně jiná. Přestože je jí teprve
patnáct, je velká profesionálka a také nadaná skladatelka,“ říká Celeste obdivně na
adresu mladší sestry a chválou nešetří ani Carmel: „Pracovat na ‚Gone‘ společně bylo
skvělé. Moc jsme si přály nahrát spolu píseň a jsme rády, že jsme to dokázaly!“
I když nahrávka vznikla v zámoří pod taktovkou amerického producenta, jako režiséra
videoklipu si Celeste zvolila Čecha Tomáše Kasala, který má na svědomí i úspěšnou
vizuální podobu megahitu Run Run Run. „Natáčení trvalo celých 18 hodin, většinou
v noci a mimo města, takže jsme všichni fungovali v karavanech – nebylo to právě
nejjednodušší. I tak ho ale Carmel zvládla velmi dobře,“ zhodnotila noční filmování
Celeste. „Natáčení bylo úplně super a velmi se těšíme na klip,“ přidává se Carmel.
A spokojenost s výsledkem přiznává i režisér Tomáš Kasal, pro kterého byly obě sestry na
jednom place příjemnou výzvou. „Chtěl jsem přijít s něčím ještě větším, než se nám
podařilo při ‚Run Run Run‘, a věřím, že díky Celeste a Carmel to vyšlo,“ pochvaluje si
jejich herecké výkony. „Spolupracuje se s nimi úžasně, mají styl, šmrnc, skvěle se
pohybují i zpívají. Snažil jsem se vystihnout jejich jedinečné osobnosti
i způsob, jakým prožívají emoce a přijímají životní výzvy. Dělat s takovými
talentovanými a krásnými dívkami je pro mě vždy čest i radost zároveň,“ dodává
Kasal.
Singl ‚Gone‘ zazní v exkluzivní premiéře v éteru českých a slovenských rádií
1. srpna. Čeští fanoušci si ho mohou naladit na vlnách Rádia Evropa 2, slovenští
na Rádiu Expres, Fun Rádiu a Rádiu Evropa 2. Na stejný den je plánovaná také
oficiální premiéra klipu v českých a slovenských televizích a na portálu Youtube.
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CARMEL BUCKINGHAM – BIO
Carmel Pardisse Buckingham se narodila ve městě Anchorage na Aljašce jako mladší
sestra zpěvačky Celeste Rizvany Buckingham. Většinu svého života prožila s rodinou na
Slovensku. V devíti letech už začala skládat svoje první písně. Je autorkou skladby Don´t
Look Back, titulní písně stejnojmenného debutového alba Celeste Buckingham. Carmel je
introvertnější než její sestra, a tak dává přednost především práci v zákulisí showbyznysu.
Má však za sebou i nejedno pěvecké vystoupení a v hudební kariéře chce pokračovat.
V současnosti žije v americkém Nashville, kde tvoří hudbu pro přední americké
vydavatelství a umělce. Při své práci také navštěvuje střední školu Ensworth High School.

Carmel Buckingham, Foto: Lukáš Dvořák
Zdroj: SLAVICA, www.slavica.cz, www.celestebuckingham.com
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Celeste Buckingham, Foto: Lukáš Dvořák
Zdroj: SLAVICA, www.slavica.cz, www.celestebuckingham.com
Celeste and Carmel Buckingham GONE
Režie: Tomáš Kasal
Styling: Anna Tušková a Radka Sirková, Chatty
Make up/ Hair styling: Kačka Lorencová, Lucie Janků
Producent: Zarin Buckingham, Lumír Mati, SLAVICA
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