Prosincový Večer S: Marien a Večerní eSo
Napsal uživatel Jarda Hnízdil & Václav Koblenc
Pondělí, 03 Prosinec 2018 19:43

Závěrečný koncert druhého ročníku hudební série Večery S koncerty v českobudějovickém Di
vadle U Kapličky
chystáme na pátek
14. prosince
. Připravili jsme pro vás speciální finále a zveme vás na další hudební zážitky!
Nejen ve východních Čechách se stávají pojmem pardubičtí
Marien
. Na Večerech S bude jejich první velký koncert v Českých Budějovicích! Skupina Marien patří k
nejúspěšnějším skupinám nastupující generace folkové hudby. Na svém kontě mají mnohá
vítězství v žánrových soutěžích a tři řadová alba:
Krajina v Tobě
(2009),
V půli cesty
(2012) a
Ze skla
(2014). Výroční koncert 2016 zachytily kamery Nových médií Českého rozhlasu a je umístěn na
Youtube kanálu Českého rozhlasu. Záznam koncertu vyšel i na v pořadí čtvrtém albu s názvem
Ideon živě
(2017). Mimořádná je návštěvnost koncertů Marien. Skupina staví repertoár především na
textech písničkáře
Víti Troníčka
, uznávaného melodika a hudebního publicisty (Folková pohlazení Českého rozhlasu). Víťa je
patronem Večerů S
koncerty v Divadle U Kapličky
2018
.

Večerní eSo je speciální muzikantské sdružení sestavené pro tento den! Veronika Vačkářová,
Jana Perníková
,
Jarda Hnízdil
,
Václav Koblenc
,
Michal Bosák
,
Václav Hruška
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,
Michal Štrobl
a
Jirka Regásek
jsou členové kapel, které již na Večerech S koncertovaly či koncertovat budou. Připraven je
repertoár, který čerpá z písní domovských kapel jednotlivých členů (Akorát, Pětník, Spolektiv,
Nahy&Bagr, Bonsai č. 3), který je doplněn o písně současných folkových velikánů a nebudou
chybět ani známé folkové "fláky"!
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.
Již teď pro vás připravujeme
třetí ročník Večerů S
. Budeme pokračovat v pátek
25. ledna 2019
opět od 19,00.

Za Večery S na viděnou!
www.spolektiv.cz/vecery-s
https://www.facebook.com/vecerys/
https://www.facebook.com/Spolektiv
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