Festival autorské tvorby U Božího mlýna
Napsal uživatel Jan Ostrov & OPEN-MIC.cz
Středa, 07 Únor 2018 21:00

Přijď a hraj! | Festival autorské tvorby
Přijměte pozvání na největší z nejmenších festivalů. Večer Open Mic se koná ve čtvrtek 8.
února 2018
. Zážitková exkurze do líhně hitů zítřka. Jeviště patří písničkářům, básníkům & jiným živlům.
Těšit se můžete na pestrou hostinu nejen ze šuplíku s názvem folk: Kopec srandy, syrová
poetika, originální tradicmilství i samorostlá alternativa. Třešničkou bude unikátní špetka
virtuózní kytarové klasiky skladatele
Lukáše Sommera
, který hned druhý den ráno vyráží na indické turné s Jaroslavem Svěceným. Nechte se
nadchnout a přijďte!
Kavárna U Božího mlýna (Salmovská 15, Praha 2) | Start: 19:19
Podrobnosti, odkazy, program a další informace čtěte na webu: www.infolk.cz/info
Facebook událost ke sdílení: https://www.facebook.com/events/1646530748759199/ Přijďte i
Vy představit svou píseň nebo báseň!
Pozvěte své známé a sami neváhejte. Počet míst je omezen. Objevte a tvořte živou kulturu!
Přijďte zažít událost, kterou si v mp3 nestáhnete.

Další dobré tipy a doporučení 9. 2. 2018 | Open Mic v Liberci
13. 2. 2018 | Open Mic na cucky / Olomouc
22. 2. 2018 | Open Mic v Kralupech n. V.
23. 2. 2018 | Open Mic OHUSCE Děčín
24. 2. 2018 | Festival KOMÍN 2018 u Příbrami
3. 3. 2018 | TRIFOT Open Mic na třináctce (Praha, Nové Butovice)
21. 3. 2018 | Open Mic Pardubice
23. 4. 2018 | OPEN MIKE Rock Café
Koneckonců všechny tyto i další dobré tipy najdete na webu infolk.cz .
Mezi ochraptělým songem zahraným na ulici
a tisícihlavým Woodstockem
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Mezi rozdrnčenou srdeční strunou
a pozlaceným virtuózním flažoletem
Mezi čtvrtečním večerem a magickou nocí
vítejte na křižovatce jménem Open Mic!
infolk.cz | Otevřený prostor pro písničkáře & básníky, jejich publikum a zážitek.
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