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 emeil
djbobes@centrum.cz

LISTOPAD 2022
www.salmovska.cz – máme Wi-Fi připojení
VĚRA KOPECKÁ – prodejní výstava obrazů tvořená
kombinovanou technikou .. možno vidět část v naší kavárně
a také kompletně na www.bobesfest.cz a www.salmovska.cz
DIVADLO LAMPA ..Petr Gruša – „Vánoce na
Velikonočním ostrově“ Vánoce, jó Vánoce, ale jaképak
Čt
mohou být Vánoce na Velikonočním ostrově…“, to jsou
19:30
24.11
úvodní slova z autorské hry Petra Gruši. Hra pojednává o
příběhu trosečníka, do jehož jednotvárného života vstoupí
nečekaný návštěvník. Hrají: Petr Gruša & kol. divadla Lampa.
OPEN – MIC večer plný hudby a poezie . Festival autorské
hudby. Vystoupí: Tomáš Toman, Monika SONK, Natáhni
Pá
kopyta (duo), Erdela Teriérová, Hanzík, Inženýr Vladimír,
18:00
25.11.
Milan Kučera & Štěpánka Furková, Daniel Razím, Jaromír
František Fumas Palme, Martin Jelínek, Veronika Jachimová &
Štefan Segi, Ernest Voltr a Aleš Pokorný
SWING MELODY KVARTET .. Je libo Swing či Hot!?
Chcete se zasnít a nechat se přenést do časů (ne)dávno
minulých? Nechte to na nás… SWING MELODY… je tu pro
Vás!!! Swing Melody Quartet je profesionální čtyřčlenný
jazzový orchestr, který se zaměřuje na nejslavnější éru jazzu, a
tou je Swing. V repertoáru naleznete nejslavnější kousky od
Ne
Duka Ellingtona, Bennyho Goodmana, Counta Basieho a
18:00
27.11
dalších, tak i nezapomenutelné české písně, které tak brilantně
uchopili R. A. Dvorský, Oldřich Nový nebo orchestr Karla
Vlacha. Pro co největší autenticitu zvuku používají členové
našeho orchestru ke své hře výhradně historických hudebních
nástrojů a notových materiálů, a to právě z éry 30. – 40. let
minulého století.Krása, šarm a elegance interpretů… to vše lze
nalézti při tomto jedinečném vystoupení. DOPORUČUJEME

CELÝ
MĚSÍC

DARJA KUNCOVÁ--- jazz , jak má být. JAZZ FRIENDS Po
19:00 Vláďa Strnad-piáno, Franta Raba-basa,Tomáš Křemenák28.11
saxofon .www.darjakuncova.cz
TROISS - jazz world music.. česko-slovenské trio. Co Vás
čeká?. Zpěv s obrovskou dynamikou, velkým rozsahem a
nesmírně pestrou paletou odstínů……Smyslové, pocitové,
Út
19:00 propracované a přece jaksi syrové české, slovenské a
29.11
francouzské texty. Neotřelé harmonie a aranže, živelné i něžné
rytmy dvou kytar. Jazzrocková sóla hraná na nylonové struny.
Hostem bude Jan Noha. www.troiss.cz

