Kultura online v roce 21 - 3. + pozvánka na léto
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Je zde další várka online hudební kultury. Tak se račte zaposlouchat a třeba i přispět
muzikantům do virtuálního klobouku. Jan Řepka je tu ve čtvrtek 21. 1. v 21h na YB.
Tentokrát s názvem Tutti frutti.
Virtuální
vstupenka je potřeba na stream
Allana Mikuška
v cyklu Z izby do izby. Hraje se v pátek 22.1. na FB od 18h.
V pátek taktéž bude Petr Bende na YB NDM Ostrava a to v 19h. Pravidelný Čaj o páté i v
neděli 24.1.. Kdo?
Ashenna
Brennerová
. Kdy? No přece v 17h. - YB
Neděle 25. 1. v 19h pravidelně vysílá Radim Flender Koncerty už ne z hajzlíku na FB.
Big´O´Band v 19h taky v neděli a na YB. Nenechte si ujít jejich šou.
Neděle ve 20h si na YB pronajal i Dušan Bitala a jeho Večery JAKODOMA. TuliRedl
(Tulisová+Redlová) hrají k táboráku v úterý 26.1. v 18h.
V ten samý den budou na FB Hradeckého slunovratu vyhlášený výsledky konkursu na
Welcome scénu tamtéž. V 19h.
Ve stejný den i čas na YB Éčko live Žofie Kabelková. Stephanie Quayle, písničkářka z
Montany, USA ve středu 27. 1. ve 3h ráno na FB Bygmusic.
Vždy ve středu v 19h Sára Nová a její Spolu, nyní po 53. - FB
Disneyband na Éčku live, YB taktéž ve středu v 19h. S pravidelnou nepravidelností streamují
Monty
a taky již zmíněný
Petr Bende
. Sledujte jejich FB stránky.
Doporučení: Vždy si, prosím ověřte, zda zmíněný stream skutečně bude a zda třeba není
podmíněn koupí virtuální vstupenky.
Jarda Hnízdil vytáhl na světlo Faceboku nahrávku
Spolektivu
z živáku na ČR Olomouc z roku 2017. Podívejte se.
Jo a těšte se na léto, kdy už snad bude líp. A taky
Folkový Pluháč
v Pluhově Žďáru. Už nyní se můžete těšit třeba na
Sašu Niklíčkovou
,
Flowtrack
,
Norbiho Kovácse
či
Cop
. My se na vás, diváky, taky těšíme. Že je toho těšení nějak povícero? Věřte, že toho není nikdy
dost.
Buďte všichni ve zdraví.
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