TANČÍRNA V RAČÍM ÚDOLÍ
SRPEN
Ondřej Ruml - One man show!
neděle 6.8. 20 hod
Koncert vynikajícího hudebníka a zpěváka, jehož tvorba byla velmi pozitivně přijato
kritikou i veřejností a bylo oceněno Zlatou deskou! Ondřeje znáte také z TV z pořadu
„Tvoje tvář má známý hlas“.
Vstupné 250,- Kč, V předprodeji 200,- Kč na goout.net

Čaj o 15 hodině: Duo 88Twice
neděle 13.8. 15 hod
Vladimir Najdekr a Jakub Knapek hrají jazzové, bluesové, soulové a jiné písničky v
doprovodu dvou pian. Písně od autorů a interpretů jako Ježek, Šlitr, Ray Charles,
Beatles, Kander či Sinatra.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Adéla Zejfartová a Sunny swing Orchestra - taneční večírek!
sobota 19.8., od 20 hod taneční lekce, od 21 hod koncert
Adéla Zejfartová je nejen zpěvačka z hudebního divadla Karlín, ale i vynikající „swingařka“.
Adéla a její „slunečná hudba“, jak sama nazývá raný jazz a taneční hudbu let 20.- 40. vás
vás vtáhnout do atmosféry a krásy filmů pro pamětníky. Čeká vás nejen koncert, ale i
taneční večírek s lekcemi swingu od vynikajících lektorů a tanečníků.
VSTUPNÉ 100,- kč v předprodeji zde:goout.net nebo na místě: 120,- Kč

Jam session - swingový večírek
pondělí 21.8. 21 hod
Přijďte hrát, tančit, jamovat, swingovat a užít si divokou taneční noc do Tančírny!
Večírek pod taktovkou tanečníků ze swing Fast feet 2017!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Miss Mikey and The Organ Grinders (IL / USA) Taneční večírek
pátek 25.8. 20 hod
Taneční swingařský večírek s profesionálními lektory tance, s živou kapelou The
Organ Grinders a skvělou bluesovo - jazzovou zpěvačkou Miss Mikey israelsko amerického původu!
Vstupné 80,- kč na místě

Cermaque & IAMME + hosté
sobota 26.8. 20 hod
Koncert k nové aktuální, společensky angažované desce Jakuba Čermáka "Neboj"!
Čermák někdy také vnímaný jako novodobý Karel Kryl na nové desce propojuje
lehce a přirozeně kytarové folkové skladby s elektronikou, jazzem, bigbítem či hiphopem.
VSTUPNÉ 100,- na místě

Čaj o 15 hodině: Richard Baksevanidis
neděle 27.8. od 15 hod
Příjemné odpoledne s živou hudbou u šálku dobré kávy.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Sbor Florian
čtvrtek 31.8. 19 hod
Koncert sboru z Jeseníku
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
……………………………………………………………...
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Aktuality zde: www.facebook.com/TancirnaCZ

