Odpust Markvartovice 26. 5. – 27. 5. 2018
Obec Markvartovice zve na tradiční Odpust v Markvartovicích.
Odpust se uskuteční 26. 5. – 27. 5. 2018 na prostranství u Kulturního domu.
Program sobota 26. 5.
17:30 – PTAKUSTIK
Hudební skupina rožnovského písničkáře
písni
Tomáše Ptáčka
ka funguje od roku 2013.
Ptakustik sází na chytlavé melodie s českými
eskými texty písní. Je autorem skladeb 10.000
výmluv, Ze sluhy málem králem či nově vydaného singlu Sám sobě
ě sám.
www.ptakustik.cz

19:00 – Šajtar
Od svého vzniku v roce 1997 v Ostravě,
Ostrav prošla kapela Šajtar různými
znými žánrovými
změnami od folklóru přes
es folk až k dnešní rockové podobě,
podob , která je někdy
ně
nástrojově
rozšířená o cimbál. Kapela Šajtar
Šajta má v repertoáru vlastní písně, v rámci koncertního
programu také mezinárodní hity od 60 let po současnost,
sou asnost, zpívané česky, polsky,
slovensky, anglicky, španělsky,
ělsky, maďarsky.
ma
www.sajtar.cz

20:30 - Voxel
Václav Lebeda vystupující pod pseudonymem Voxel, je český folkpopový zpěvák a
písničkář. Od dětství se věnuje hudbě, výčet hudebních nástrojů, které ovládá, by s
přehledem vydal na malý orchestr a zahrává si i se svým hlasem, který pomocí
nejrůznějších modulačních efektů mění k nepoznání.
www.bandzone.cz/voxel

22:00 – Michal David revival
Jan Bartoš měl již od dětství velmi blízko k hudbě. Hraje na klavír, saxofon, klarinet,
ovšem z celé škály nástrojů však nejvíce inklinoval k těm klávesovým a jeho hlavním
vzorem mu přitom byla skupina „Kroky“ Františka Janečka – především její frontman
Michal David. Jeho písničky si Honza od začátku přehrával podle sluchu, zapisoval
kam je to šlo a brzy se tedy staly pevným základem Honzova repertoáru, když v 15
letech začal veřejně vystupovat jako zpěvák a hudebník na nejrůznějších akcích.
http://www.michal-david-revival.cz

23:30 – Diskotéka, ČIKO & spol

Program neděle 27. 5.
15:00 – Petr Martinák
Petr Martinák je herec, moderátor a imitátor. Už na škole se projevovaly jeho
schopnosti bavit lidi. Organizoval studentské besídky a plesy, které i sám moderoval.
V té době začíná imitovat první osobnosti. Spolupracuje se spoustou českých
umělců, hraje v některých divadelních představeních Prozatimně osvobozeného
divadla F.Ringo Čecha. Je žádán i do zahraničí pro česky mluvící publikum.

16:00 – Duo Jamaha
Duo Jamaha působí na hudební scéně od roku 1996. V současném složení
v hudební skupině působí otec Alfons a syn Marián.Na svém kontě mají tři zlaté a tři
platinové desky za prodej hudebních nosičů. Výběr písní je multižánrový, pro
všechny věkové generace a jejich repertoár tvoří vlastní tvorba, kterou doplňují o
lidové a taneční písně, ale také domácí či zahraniční hity.
http://www.duojamaha.sk

17:30 - HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica".
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i
interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním
repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice. Více informací na
www.hradistan.cz

Více informací o akci: Zuzana Pistovčáková, místostarostka obce Markvartovice
pistovcakova@markvartovice.cz, 606 433 667
www.markvartovice.cz

