
prázdninové PÁTKY a SOBOTY před KC Střelnice

večery sživoukulturou
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SOBOTA

Roubovaný vokurky koncert

Turnovská parta muzikantÛ, u níÏ uÏ název souboru na-
povídá, jak s folkem, country, rockem i undergroundem
nakládají.

Divadlo b divadlo

Locika – Vyprávûní o zlatovlasé dívce a nebojácném princi.
O ãarodûjce Cecílii, která to v‰echno myslela dobfie. O rodiãích,
ktefií léta hledají svojí holãiãku. O královnû Rozálii, která
musela svému synu donést svaãinu a tato touha ji dovedla
aÏ na pou‰È. O tom, jak v‰ichni dlouho hledali, aÏ na‰li.

PÁTEK
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Holy Fanda & the Reverends koncert

Fanda Hol˘ je praÏsk˘ písniãkáfi a multiinstrumentalista,
kter˘ má za sebou tfii autorské desky a právû s kapelou
The Reverends vydává ãtvrtou, plnou písní na rozhraní
temné americany, country-punku, blues, old-time, psy-
chedelie, surfu a rock’n’rollu.  

Rouden band koncert

Banda „klukÛ“ z Roudn˘ho slaví 40 let na scénû. „Jako vy-
loÏenû tancovaãková skupina jsme nikdy nemûli potfiebu
komplikovat si Ïivot zpûvaãkou, obzvlá‰È kdyÏ zpíváme
prakticky v‰ichni,“ fiíká Radek ·pína.
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MUHU koncert

Rockové uskupení z Albrechtic v Jizersk˘ch horách za-
hraje zhudebnûné básnû a texty Franti‰ka Gellnera...
a jiné.

WE2 koncert

PraÏsk˘ akustick˘ projekt s kofieny v Îelezném Brodû
spojuje charismatick˘ hlas Jakuba ·piãky, kytarové tóny
Tomá‰e Strouhala a bicí Martina ·ulce.16
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Retro band a hosté koncert

Retro band je kapela sestavená ze zku‰en˘ch muzikan-
tÛ na‰eho regionu, ktefií hrají písnû a skladby, na které
se nezapomíná, a které tvofií základy svûtové pop music,
rock’n’rollu, rocku, blues a bigbítu.

Trio Opera Diva koncert

Komorní soubor interpretující pfiedev‰ím klasickou hudbu.
Operní árie, ãeské a arménské písnû, muzikál, to v‰e v po-
dání Ani Vardanyan (zpûv), Eva Mi‰ková (flétna) a Draho-
slava Satorová (klavír, zpûv).
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Nothingham koncert

Nothingham patfií k evergreenÛm turnovské metalové
scény, hudebnû na pomezí gotiky a progresivního me-
talu. S dÛrazem na rytmiku!

Divadlo jednoho Edy divadlo

Jak sloni k chobotu přišli a O nepořádném křečkovi
Vyprávûní o tom, Ïe v minul˘ch dobách sloni nemûli
chobot a jak k nûmu pfii‰li. A taky o polním kfieãkovi
jménem Bohou‰, kter˘ byl nejvût‰í machr v okolí a nûjak
si zapomnûl udûlat zásoby na zimu… 
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Blues Friends koncert

Blues-rocková parta ze Semil pfiedstaví autorské písnû
z alba Jarní svítání, které kapela vydala v roce 2018, a pfie-
dev‰ím z nejnovûj‰ího alba Nejen blues, které vy‰lo v pro-
sinci minulého roku. Dojde i na velmi dobfie známé hity.

SNAP CALL koncert

Turnov‰tí Snap Call se pohybují v mixu vlivÛ blues rocku,
hard rocku, motorkáfiského rock’n’rollu, jiÏanského roc-
ku a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country.13
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Ovčie Kiahne koncert

Kapela Ovãie Kiahne z Kacanov hraje rock'n'roll-agro-
punk. Hudební styl je jednoznaãnû dán hudebním cítû-
ním muzikantÛ a okolním venkovsk˘m Ïivotem.

Divadlo Zdravé 5 divadlo

O zdravém semínku
Klauniáda o stateãném klukovi a jeho kamarádovi skfiít-
kovi, ktefií museli zachránit království pfied princeznou.20
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FD Band koncert

Známá turnovská skupina zahraje písnû Petra Kalandry,
Oborohu, Vladimíra Mi‰íka nebo Buty. A taky The Beatles,
Erica Claptona, Lennyho Kravitze, Carlose Santany a dal-
‰ích.

Čmukaři divadlo

S čerty tanči!
Legraãní pohádka o ãarodûjnici, která chce omládnout,
o ãertech, ktefií mají utancovat princeznu a o princi, kte-
r˘ ji zachrání.  
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vždy od 19 hodin MARKOVA 311, TURNOVVSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


