
                    
     

 

Klub na okraji
Čajovna 

                      Klub je na konci obce Hovorčovic, v ulici  Revoluční č.p. 285 směr od Prahy 
u křižovatky na Líbeznice a Měšice. Zast. autobusu, č. 351 Hovorčovice.
V Klubu – čajovně, můžete posedět v nekuřáckém prostředí s výbornou akustikou v 
bezprostřední blízkosti účinkujících. Při pořádání přednášek, koncertů a výstav můžete  

            u malých stolků popíjet výborný čaj, kávu, pivo nebo víno.        

    
P R O G R A M   N A  BŘEZEN   -   DUBEN    2016

BŘEZEN

   4.3.pátek
    19:30hod

J. VRBOVÁ     
Doprovází: J. Frühwirt, host T. Pergl 
Jitku Vrbovou doprovodí J. Frühwirt tzv. Andělín ze skupiny Pacifik a 
host Tomáš Pergl ze skupiny Eldorado.  

   11.3.pátek
    18:00hod

JIŘÍ HELEKAL     
je český zpěvák. Začínal jako bigbeatový muzikant se skupinou
Komety, umí hrát na řadu nástrojů na kytaru, housle, violoncello, 
klavír, flétnu, banjo, basu, akordeon a další. Starší se osvěží písně 60-
70. let. Mladší budou překvapeni shou, plné záviděníhodné energie. 

  18.3.pátek
    19:30hod

IRENA BUDWEISEROVÁ    
Irena Budweiserová připravila opět pro své posluchače nové písničky.
Stěžejní jsou samozřejmě opět spirituály z nedávno vydaného CD 
Hold On, doplněné ovšem o řadu novinek. Ať se již jedná o spirituály 
či gospely, blues, převzatou a vlastní tvorbu. 
Irenu doprovodí výtečný kytarista Miroslav Linka, který má na 
„svědomí“ aranže téměř všech uvedených skladeb. 

    

    8.4.pátek
    19:30hod

DUBEN

CHANSON - POEZIE VŠEDNÍCH DNÍ     
zpěv - Jana Štěrbová
Na klavír zahraje paní Táňa Vaněčková. Kde se hudba s poezií snoubí, 
tam šanson zní. Šanson je zpívané drama v kostce.  Životní příběhy 
každého z nás. Tato poezie vychází z osobních prožitků - láska, bolest, 
štěstí, zpověď,... Nutí k zamyšlení. Vyvolává emoce. Šanson je sdělení, 
v němž je kousek každého z nás obsažen.  V programu zazní 
francouzské a světové šansony v originálním provedení.                
Přijďte nejen poslouchat, ale i prožít. 

Klub je otevřen ve dnech konání pořadů a v těchto dnech je předprodej 
vstupenek.  Rezervace na tel: 602 377 963

e-mail: jan.pulpan@volny.cz     http://klubnaokraji.wz.cz
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