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-123 min – funky s pﬁesahem
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-123 min zná díky poctivému koncertování snad každý. Přípravy na další desku
finišují, poslechněte si nové skladby mezi prvními…
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Improvisators Dub (Francie) – originální dub
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Syntéza samplů a tradičních nástrojů (sitar, flétny) s výraznou rytmikou.
Příznivci dubu a reggae mají jedinečnou šanci zažít první české vystoupení
ve Francii velmi populární skupiny.
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Solomon Bob - kultovní libereck˘ rock’n’roll
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Legendární skupinu zpěváka Martina Červinky Solomon Bob a hity „Je mi to jedno,
Studený holky, Na kopci“ a další je možno slyšet pouze při výjimečných
příležitostech (naposledy vystoupila na minulém Eurionu).
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Vypsaná fiXa - energie ze San Piega

Vypsaná fiXa - energie ze San Piega

Díky debutu Brutální všechno (BMG) je o pardubické čtveřici muzikantů hodně slyšet, a to
většinou v souvislousti s neuvěřitelnou energií, která doprovází jejich živá vystoupení.
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Více než 15 let existence, šest alb, stovky koncertů doma i v zahraničí řadí
UJD mezi špičku evropské alternativní scény.

Více než 15 let existence, šest alb, stovky koncertů doma i v zahraničí řadí
UJD mezi špičku evropské alternativní scény.

Neoãekávan˘ D˘chánek - balkánská punková dechovka
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Hospodská smršť a tanec! Originální směs klezmeru, balkánských motivů s punkovým
nasazením, zpěvu Zuzany Hanzlové a pestrého nástrojového obsazení nenechá
nikoho chladným.
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Budoár staré dámy - grunge s alternativní oblohou
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Vítěz Malé Alternativy 2001 a mladý příslib do dalších let. Na zpěv Marty Svobodové
jen tak nezapomenete. Debutové CD vyjde na podzim u Indies Records.
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Po skonãení zaji‰tûn odvoz do Jablonce n. N.
Spaní moÏné v blízk˘ch lesích, lukách a stráních.
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