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Solomon Bob - kultovní liberecký rock’n’roll

Solomon Bob - kultovní liberecký rock’n’roll

Mimořádné vystoupení legendární (a dnes již neexistující) skupiny zpěváka
Martina Červinky k desetiletému výročí založení Solomon Bob bude vrcholem
festivalu. Neopakovatelná příležitost slyšet hity „Je mi to jedno, Studený holky,
Na kopci“ a další!
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Vypsaná fiXa - energie ze San Piega

Vypsaná fiXa - energie ze San Piega

Tahle pardubická čtyřka jede: vyhrála anketu Freon na serveru
www.FreeMusic.cz (objev roku 2000), vydala u BMG desku Brutální všechno,
natočila klip Steroid a hrála po všech čertech.
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Tara Fuki - violoncellové duo

Tara Fuki - violoncellové duo

Polské texty, hudba zadírající se pod kůži i vznešeně očišťující - to jsou violoncellistky
a zpěvačky Andrea Konstankiewiczová (Boo, Rale) a Dora Blahutová (ex Lippany)
reprezentující brněnskou scénu.
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Neočekávaný dýchánek - balkánská punková dechovka

Neočekávaný dýchánek - balkánská punková dechovka

Hospodská smršť a tanec! Originální směs klezmeru, balkánských motivů s punkovým
nasazením, zpěvu a textu Zuzany Hanzlové a pestrého nástrojového obsazení nenechá
nikoho chladným.
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Nůž - naděje mladé scény

Nůž - naděje mladé scény

Jablonecký bigbítový Nůž vzešlý z Medových lampiónů hraje melodické a hravé
písničky nepostrádající potřebný tah.

Jablonecký bigbítový Nůž vzešlý z Medových lampiónů hraje melodické a hravé
písničky nepostrádající potřebný tah.

PARKHOTEL, SMRŽOVKA V JIZ. HORÁCH
17. SRPNA 2001, ZAČÁTEK V 17.30
VSTUPNÉ 120,- KČ

PARKHOTEL, SMRŽOVKA V JIZ. HORÁCH
17. SRPNA 2001, ZAČÁTEK V 17.30
VSTUPNÉ 120,- KČ

Po skončení zajištěn odvoz do Jablonce n. N.
Spaní možné v blízkých lesích, lukách a stráních.
http://www.smrzovka.cz/eurion/
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