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Letní koncerty v Dolních Chabrech - Zahrada pod Zvonici 2022 mc28es83215aa1

Mezigenerační Akademie z.s., která se věnuje propojováni generaci, organizaci, spolků
a jednotlivců, organizuje koncerty, výstavy, přednášky a další společenské, kulturní
a vzdělávací akce - plánuje originálni hudební setkání pod širým nebem na historicky
významném místě v Dolních Chabrech.
Uskutečni se celkem čtyři koncerty během jarních a letních měsíců
od května do záři 2022 v Zahradě pod Zvonici - na Bíleneckém náměstí
(v uplynulých dvou letech jsme zorganizovab v Dolních Cabrech již několik koncertů -
ve dvoře hostince U Mišků, v restauraci U Trumpety a v Zahradě pod Zvonici).

1. Koncert v květnu - ve čtvrtek 5. 5. od 18:30
vojoDeyl - moravská hudební skupina - housle, viola, kytara, zpěv - vynikající muzikanti
Martin Deyl a Radim vojtek
- hraji a zpívají poodárni a lidové písně. Široký repertoár známých písni v jejich energicky

mag|ckém provedeni inspiru,e publikum ke zpěvu i k tanci.

2. Koncert v červnu - ve čtvrtek 9. 6. od 19:00 (nebo 23. 6.)
pěvecký sbor Gabriel - stnšený sbor - skladby z klasické hudby, lidovky, spirituály,
cikánské písně, populárni klasika... Velice pestrý repertoár je zakončen vtipnou autorskou
hudební pohádkou.

3. Koncert v srpnu - přesné datum upřesníme (čtvrtek od 19:00)
mladý hubebnik - zpěvák a kytarista Petr Váňa vystupující pod značkou All By Myself
akustický koncert - originálni performance obsahující slavné písně mnoha hudebních
žánrů ve vlastni úpravě - současné hity, rock, pop, country, 80. a 90. léta
(např. cituplné písně Léonärda Cohena) aj.

4. Koncert v záři - přesné datum upřesníme (čtvrtek od i9:00)
pražský smíšený pěvecký sbor Lucky Voice Band
ztvárňuje hudbu rozmanitých kultur, stylů, jazyků a emoci, písně tradiční a populárni
převážně v moderní úpravě i s choreografii;
vystoupeni nabité pozitivní energii, radosti a nadšením.

Budeme radi, pokud nám MČ Dolní Chabry bude moci přispět na tyto koncerty
částkou 30 000 - jako příspěvek na honoráře pro hudebníky, ozvučeni, osvětleni
a propagaci (pronájem prostor a organizaci zajišt'ujeme z vlastních zdrojů).

Děkujeme a těšíme se na v'děnou a hlavně - na slyšenod
Za Mezigenerační Akademii Martina Mrňavá a Mart Dietrich Dvorská
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