hudba na tr áve
KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

3D Band

7.7.

Hudobné pikniky symbolicky otvoria
Trenčania, ktorí spájajú lásku k hudbe a poéziu. V hudbe kombinujú
rock, folk, jazz a blues, texty sú výnimočnými perličkami: zhudobnenými básňami gitaristu Dušana Žembera, ale aj známych slovenských
básnikov.

Los
Massakeros

Koncert českej kapely, ktorá sa počas 40 rokov svojej kariéry stala legendou rôznych žánrov od divokej
alternatívy po folk. Hrať sa bude najnovší album aj najväčšie hity, očaria
pôvabné texty, hudobné majstrovstvo, humor a hravosť.

Unikátna príležitosť vypočuť si harfu mimo koncertnej sály a v rukách
špičkového hráča. Ako sólový kráľovský nástroj ju predstaví Michal
Matejčík, ktorý okrem klasickej hudby hrával aj s Georgeom Michaelom
a ako špeciálny hosť Depeche Mode.

Jerguš Oravec
3JO

Podujatia organizuje mesto

Objav roka 2016. Spolu hrajú necelý
rok, ale ich vášeň a radosť z hry strhávajú poslucháčov nielen doma,
ale aj v zahraničí. Skvelí mladí muzikanti spolu s folklórnymi speváčkami kombinujú jazz, groove, minimal
music aj vážnu hudbu s ľudovou.

11.8.

Michal
Matejčík (harfa)

Unplugged zahrá trojica špičkových
mladých hudobníkov, ktorí sa okrem
sólového hrania a svojho tria pohybujú aj v ďalších skupinách najvyššej hudobnej ligy. Na pikniku zaznie
ich najnovší album v „najfajnovejšej“
forme, prearanžovaný do akustickej
podoby.

4.8.

Ľudové
Mladistvá

14.7.

Energické a živelné latino miešané s rockom, popom, world-music
a rôznymi ďalšími vplyvmi, ktoré
do nej prinášajú pribúdajúci členovia. V Trenčíne sa predstaví plná zostava, osem výborných muzikantov
vrátane dychovej sekcie.

21.7.

Jablkoň

Trojka Zuzany
Homolovej
Ľudové balady a piesne v netradičnom spracovaní. Zuzana Homolová
(Krvavá Zu), Samo Smetana (láskavý porotca zo Zem spieva) a Miloš
Železňák (gitarový mág) vracajú
toto slovenské duchovné bohatstvo
do života vo veľmi modernej podobe.

25.8.

18.8.

Colorful People
Vo svojom koncerte na sklonku leta
nám na chvíľu vrátia prázdninový
závan exotiky a dobrodružstva. Prevedú nás svetom, ktorý precestovali
aj žánrami, ktoré majú radi vo svojej hudbe – od swingu cez country,
soul, reggae, sambu až po modernú
populárnu hudbu.

28.7.
v spolupráci s

Vstup voľný. Zmena
programu vyhradená.
facebook.com/kic.trencin
www.trencin.sk

