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Zkušený folkový bard Marek Dusil, nová olomoucká skupina Tikka Masala a slovenská
písničkářka ZasnIvana. Tato koncertní nabídka láká na šestadvacátý olomoucký písničkářský
večer
Open
Mic na cucky
, který se koná v úterý
23. října
v Divadle na cucky na Dolním náměstí 42. Akce začne v 19 hodin.
Jako hlavní host říjnového pořadu vystoupí
Marek Dusil
, písničkář tvořící nenápadně ve stínu své slavnější sestry Lenky Dusilové.
„S úspěchem se setkala jak deska
Ocean
jeho skupiny Marek Dusil Blend, tak i nedávno vydané album
Karlsbad
, jež se dotýká Karlových Varů. Písně Marka Dusila hrají v rádiích ve Velké Británii, Irsku,
Francii či Kanadě,“
láká dramaturg Open Mic na cucky Petr Šrajer.
Večer zahájí dvaadvacetiletá písničkářka ZasnIvana pocházející z Kysuckého Nového Mesta. „
Její tvorba se dá označit jako melancholický zasněný pop. Open Mic na cucky bude její
koncertní premiérou,“
dodává Petr Šrajer.

Po ní zahraje čtyřčlenné hudební uskupení Tikka Masala z Olomouce, které balancuje na
pomezí jazzu a blues, je ale ovlivněné také folkem. Ve své hudbě se kapela sdružená okolo
písničkáře a buskera Reného Planky soustředí jak na vybroušené autorské básnické texty, tak
na inovativní kytarová sóla, hutné basové linky a poctivý retro zvuk bez digitálních udělátek.
Před mikrofon se může na olomouckém open mic postavit i odvážlivec z obecenstva.
„I začínající hudebníci mají na akci příležitost představit vlastní tvorbu publiku, které rádo
objevuje něco nového,“
vybízí hlavní organizátor Open Mic na cucky Tomáš Krejčiřík.
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Vstupné na olomoucký open mic činí 50 korun. Vstupenky na webu
Divadla na cucky
.
Více o open mic
Open mic je setkávání písničkářů, kteří mají možnost představit publiku svou autorskou tvorbu.
Formát je inspirovaný newyorskou scénou v Greenwich Village v 60. letech minulého století, jíž
si prošli například uznávaní písničkáři Bob Dylan nebo Paul Simon.
Akce typu open mic se pořádají téměř po celém světě. Jsou zaměřeny na podporu a rozvoj
písničkářství, propagaci autorských projektů a na vytváření podmínek pro vznik hudebních
komunit a uměleckých skupin. facebook událost akce: https://www.facebook.com/events/1950
781828555920/
facebook profil Open Mic na cucky: https://www.facebook.com/openmicnacucky {denvideo ht
tps://www.youtube.com/watch?v=612mIX7Kb6E
}
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