TISKOVÁ ZPRÁVA
Světový formát poprvé v českých rádiích: Už v listopadu startuje nový pořad Future
Chart.
Rádio charts jsou dlouhodobě všude na světě vnímány jen jako pouhý doplněk vysílání.
Projekt Future Chart je ale jiný. Slibuje ojedinělý koncept samostatné rádio show, která si
nepochybně získá velkou pozornost. Future Chart není obyčejná hitparáda. Jde o zcela
nový formát, monitorující úspěšnost songů v hlavních světových hitparádách. Pořadí
Future Chart - Top 10 sestavuje produkční tým pořadu na základě postavení songů ve
světových hitparádách s přihlédnutím k úspěšnosti i ve streamovacích službách. Tedy
podobný model, jaký využívají nejprestižnější světové hitparády - UK Top 40, nebo
Billboard Hot 100. Ve Future Chart Top 10 se samozřejmě objeví songy, které již rotují v
českých rádiích a vedle takových bude jistě zajímavé pozorovat i rubriku Future Hit This
Week, tedy nově vydané tracky, které se do českých rádií teprve dostanou. Možná. Na webu
bude
i možnost hlasování, funkčně vlastně stejné jako “lajkování” na sociálních sítích.
Future Chart poprvé odvysílá Color Music Radio 2.11. 2020 a následně každé pondělí
ve 14:00. Tento termín je považován za oficiální českou premiéru pořadu.
Součástí Future Chart budou i novinky, které zazní mimo pořadí hitparády a budou
zařazovány do pořadu s velkým předstihem před celým trhem.
Původně byla Future Chart koncipována jako TOP 20, nakonec vše dopadlo jinak.
„Zvolili jsme pro start v českém prostředí deset pozic, ovšem nebráníme se v budoucnu show
prodloužit na dvě hodiny a tím jí rozšířit na TOP 20,” prozradili tvůrci pořadu s tím, že mají
za cíl s hitparádou neustále pracovat.
Pořad není produktem žádné konkrétní rádiové stanice a nestojí za ním ani žádný label,
čímž je zajištěna jeho nezávislost. Moderování pořadu Future Chart se ujme zkušený Chris
Kaufman, který v minulosti uváděl autorskou show o singlových novinkách. Aktuálně také
moderuje hudební magazín o nové taneční muzice s názvem Top Secret. Pořad vysílá již
několik let FM stanice Color Music Radio.

Zvuková grafika Future Chart byla vyrobena v USA a tzv. staničními hlasy celé show
jsou rodilí američané. Tvůrci pořadu mají také proto ambice celý projekt rozšířit i za
hranice České republiky.

Informačně nabitý web futurechart.cz byl spuštěn již koncem září. Bude na něm
samozřejmě možné si celou show pustit a už teď tam nechybí ani týdenní souhrn novinek,
včetně konkrétního playlistu připravované show. Future Chart je možné slyšet poprvé již 2.
listopadu na FM na stanici Color Music Radio, která jako první projevila o takový formát
zájem. Ředitel a majitel rádia Miroslav Pýcha k pořadu poznamenal. „Pořad sice není
formátově blízký playlistu Color Music Rádia, ale rád dávám prostor novým výzvám a
neobvyklým pořadům. Future Chart se mi líbí, a navíc pořad bude moderovat Chris
Kaufman, který u nás vysílá už pět let a jsem s jeho prací dlouhodobě spokojený,“ svěřil
Pýcha.
Do svého programového schématu Future Chart zařadí také nové internetové rádio
FAJN FRESH RADIO. O vysílání na dalších sítích se aktuálně jedná s programovými
řediteli.

