Salmovská
literární kavárna
Salmovská 16, Praha 2

Kavárna otevřena
Pouze pokud je koncert.

Po – Pá 19.00 – 22.30
Rezervace míst pouze sms
na tel. 606240685 nebo meil
djbobes@centrum.cz

LÉTO 2022
www.salmovska.cz – máme Wi-Fi připojení
Čt 18.8. 18:30

Pá 19.8. 16:30

P8 19.8. 17:30

Ne 21.8. 19:00
Po 22.8. 19:00
Út 23.8. 19:00

St 24.8. 19:00

Křest alba "Chill piano with Elmira". „Co se stane, když
orientální zvuky se potkají s akademickým přístupem? Elmira je
Tatarka , přes akademické hudební vzdělání a turkický náhled
přenáší naivní motivy do malencholické klavírní hudby.
TROISS – česko-slovenské trio. Co Vás čeká ?..
Zpěv s obrovskou dynamikou, velkým rozsahem a nesmírně pestrou
paletou odstínů……Smyslové, pocitové, propracované a přece jaksi
syrové české, slovenské a francouzské texty. Neotřelé harmonie a
aranže, živelné i něžné rytmy dvou kytar. Jazzrocková sóla hraná na
nylonové struny. Hraje se na nádvoří Novoměstské radnice
Praha 2 v rámci www.bobesfest.cz
Thea & Coming Out je pražská kapela hrající autorskou hudbu na
pomezí šansonu, jazzu, blues a folku. Autorkou hudby je zpěvačka a
skladatelka Tereza Staňková, na aranžích se však podílí celá
skupina. Slova k písním zajišťuje několik textařů, čímž je záběr
témat i nálad široký a barevný. Většinu textů napsala Magdalena
Stárková, dále pak také Michal Bystrov, Jana Šilhanová, Eva
Khaylová, Pavel Sláma a další. Hraje se na nádvoří Novoměstské
radnice Praha 2 v rámci www.bobesfest.cz
JAKUB ŠAFR TRIO – swing 30-40tých let.Hrají: Jakub Šafr –
piano, Pavel Švestka – housle,zpěv, Jan Greifoner –basa a Doris
Lamošová – zpěv i tanec
DARJA KUNCOVÁ .. jazz,jak má být složení kapely bude
dolněno .www.darjakuncova.cz
JANA RYCHTEROVÁ & spol. Písničkářka s kytarou zpívá
vesele i vážně o životě, na housle a violu ji doprovází Michal Žára
,na piano Radim Linhart.www.janarychterova.cz
LUDĚK KANDA – recitál. Francouzské a české šansony a
písně. Skupina Abstractlife - Sára Bukovská – piano, Alena
Šístková – cellistka www.ludekkanda.com

BOBEŠFEST -- rodinný festival v zahradách dětského domova

So+Ne
11-21 v Dolních Počernicích. 15 hudebních seskupení,více na
27-28.8.

www.bobesfest.cz
JAKUB ŠAFR SWING TRIO AVALON – swing 30-40tých
Po 29.8. 19:00 let.Hrají: Jakub Šafr – piano, Jan Kubeš – bicí, Martin Voříšek –
klarinet a Doris Lamošová – zpěv i tanec
JAZZ BLUFFERS – dixieland – sextet ( tradiční jazz 20. a 30.let)
-Petr Zimák - bicí, Ruda Musil – klarinet, saxofon, zpěv, Darja
Út 30.8. 19:00
Kuncová – zpěv, Jiří Šícha – banjo, Václav Dědina – suzafon,
Ladislav Koucký – trubka,zpěv. www.Jazz-Bluffers.cz
MIKE HURRYUP a jeho HISBOYS – písně (Ježek ,Suchý,Plíhal
St 31.8. 18:00
atd.) Oslava znovunarození Karla Dvořáka (Dylan ..…).

POZOR PROGRAMY SE BUDOU
DÁLE DOPLŇOVAT ..SLEDUJTE
AKTUÁLNĚ
WWW:SALMOVSKA.CZ

