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Hudební série Večery S koncerty v Divadle U Kapličky 2018 v Českých Budějovicích
pokračuje tento pátek
12. října.
Svými vystoupeními vás potěší
Andromeda
,
Pensée
a
Epydemye
!
Čtyřčlenná dívčí folková kapela
Andromeda
v říjnu oslaví dva roky své existence. Děvčata navštěvovala kroužek populárního zpěvu v DDM
Český Krumlov, kde také kapelu založila. Pod vedením Hanky Havlíčkové hrají historický folk,
čerpají např. z tvorby skupin Ginevra a Klíč a zaměřují se hlavně na hlasové úpravy písní. Při
nástrojové pestrosti zvuku houslí, akordeonu, kytar, fléten a rytmiky Andromeda vítězí v
celostátních hudebních soutěžích.

Pensée je písničkářka původem z Jindřichova Hradce. V roce 2014 se na internetu objevily její
Sebrané písně
, které je možno vnímat jako lehce ironickou výpověď o životě melancholikově. Tři roky nato se
Pensée podařilo vydat album
Láska, smrt & špína
. Kromě četných samostatných koncertů vystupuje i na hudebních festivalech, jako je Folková
růže, Žižkovská noc či No Waves. Svou hudbu popisuje jako
"úplně obyčejný písničky"
.
Jihočeská skupina
Epydemye
se své posluchače napříč generacemi získává svou pozitivní a živelnou koncertní energií a
písněmi, které otevírají společenská, historická i existenciální témata. Dosud natočila tři desky a
ročně odehraje několik desítek koncertů. Za poslední desku
Kotlina
kapela získala žánrovou Cenu Anděl. Na koncertě zahraje nejen písně z této desky, ale také
novinky, které bude v zimě natáčet.
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Je pro vás připravený hudební mix s jasným záměrem, že Večery S jsou prostor pro
budějovické a jihočeské kapely a písničkáře. Je jich hodně, jsou zajímaví, ale moc se o nich
neví. Večery S vás s nimi seznámí. Tak přijďte a objevujte.
Večery S budou pokračovat v pátek
16. listopadu
2018 opět od 19,00 dalším letošním koncertem. Můžete se těšit na tyto účinkující:
Trio de Compostela
,
Paaya Pokorný
a
John Beer
(změna programu).

www.spolektiv.cz/vecery-s
https://www.facebook.com/vecerys/
https://www.facebook.com/Spolektiv
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