
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

Kulturní nabídka - květen 2012 

9./St/v 19:00/ Brian Charette Trio (USA/CZ)  - Hudební kavárna. Večer se stolovou úpravou při svíčkách 

Americký klávesista Brian Charette, stabilní spoluhráč Laca Dezciho, si 
postavil vlastní projekt, který chce v květnu 2012 prezentovat v České a 
Slovenské republice. 

Brian Charette žije v New York City. Spolupracoval například s  Cindy 
Lauper , Michaelem Bublé a  Joni Mitchell. Byl dvakrát nominován na 
Grammy. Vyučuje harmonii, orchestraci a hru na piano či klávesy po 
celém světě. Píše odborné články pro Keyboard Magazine. Charette se 
postupně stal nedílnou součástí newyorské jazzové scény. Známý hudební 
publicista Bill Milkowski z časopisu „Jazz Times“ nazval Briana "jedním 
z nejlepších hráčů na HAMMONDY B3, muzikantem s novým, 
invenčním a inovativním přístupem k dnes již klasickému nástroji". 

Obsazení: Brian Charette (USA) – klávesy, Libor Šmoldas – kytara, Vaico Déczi – bicí 

 Místo konání: Fabrika Svitavy 

10./Čt/v 17:30/ Ivan Kraus – Autorské čtení 

Po skončení prodej knih Ivana Krause spojený s autogramiádou. 
Pořádá Městská knihovna ve Svitavách & Středisko kulturních služeb města Svitavy 
 Místo konání: Alternativní klub Tyjátr Svitavy 

Vstupné: dobrovolné 

12./So/10:30 hodin/ Vernisáž výstav a vyhodnocení autorů 32. Národní soutěže amatérské 
fotografie 2012  

Vernisáž výstav a vyhodnocení autorů 32. Národní soutěže amatérské fotografie 2012 a předání ceny ministra kultury za 
celoživotní přínos amatérské fotografii. V kulturním programu vystoupí The Bakers – autorský hudební projekt Davida 
Prokeše 

Místo konání: Ottendorferův dům, MMG, Fabrika Svitavy 

12./So/20:00 hodin Cirkus Ponorka + Satanka 

Kdo je Honza Ponocný a Circus Ponorka? Je autorem hudby k mnoha 
divadelním představením a k celovečerním filmům.Vydal CD s písničkami 
z filmu Perfect Days režisérky Alice Nellis. Známý je především díky svému 
působení  v seskupení Circus Praha v 90. letech. Produkoval nahrávky 
Václava Koubka, Ivana Hlase, Janka Ledeckého, Xindla X, Jany Kirschner, 
Lenky Filipové, Miro Žbirky a mnoha dalších. Je autorem písní interpretů, 
mezi které patří Ewa Farna, Aneta Langerová, Helena Zeťová, Debbi, Anna 
K., Karolína Kamberská, Václav Koubek, Laura a její tygři, Goodfellas, Ivan 
Hlas, Ridina Ahmed, Jean Couture, Bradley Stratton, John Riley a další. V 
současné době vystupuje s Mekym Žbirkou, Václavem Koubkem, Ivanem 
Králem, ale v první řadě se svým vlastním jednočlenným projektem Circus 



Ponorka, kterým vždy rozpumpuje všechny přítomné posluchače, neboť jeho „one man show“ se zvukovou hradbou 
kompletní kapely je ojedinělým představením nejen na tuzemských pódiích. Když půjdete na koncert projektu Circus 
Ponorka, asi budete na první pohled překvapeni. Na pódium vstoupí jediný člověk s akustickou kytarou a začnou se dít 
věci. Během chvíle za pomoci zvukových efektů a dvou mikrofonů poskládá zvuk celého bandu, v němž nechybí bicí, 
basa, několik kytarových partů a dokonce pěvecký sbor.  

SATANKA 

       

 
Obsazení: František Černý (Čechomor), František Táborský (Chinaski), Michael Vašíček (Vlasta Redl, Čechomor), 
Honza Ponocný (Circus Ponorka, Circus Praha, Miro Žbirka, Ivan Král) 

Místo konání: alternativní klub Tyjátr 

19./So/ve 13:30 hodin/ 9. Setkání harmonikářů ve Svitavách 

K poslechu i tanci zahrají harmonikáři a heligonkáři z celé republiky. Nesoutěžní přehlídka s 
širokým repertoárem písní a přehlídkou krásných nástrojů. 
 Místo konání: Fabrika Svitavy 

       19. / So / 12:00 – 22:00 hodin / Country terasa u Kučerů  
                                                                                          (na plácku vedle Červené knihovny) 
       Festiválek 
        Zahrají country kapely: SPM Svitavy, REZ Hradec nad Svitavou, Pavla Hajská  
        a Jirka Michálek, Z papíru Svitavy. 
 

 

23./St/19:00 hod/ Dvořákův festival - 57. ročník     Písně slunné Itálie 

Hudba a romantická poezie italských autorů: Mario Luzi, Umberto Saba, Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Ungaretti 

Valérie Zawadská– umělecký přednes 

GRAN DUETTO CONCERTANTE: Jan Riedlbauch – flétna, Miloslav Klaus – kytara 

 Místo konání: Fabrika Svitavy 

25./Pá/20:00 hodin/ Dvojkoncert skupin CHUTNEY + METROPOLICE 

CHUTNEY (Brno)        http://bandzone.cz/chutney 
Repertoár skupiny tvoří výhradně vlastní díla na rozhraní rocku, popu a místy i folku, 
odrážející vlivy předchozího působení jednotlivých členů v různých sestavách. Tato hudební 
a chuťová pestrost vytváří jedinečný celek - Chutney! 
 
METROPOLICE (Brno)     http://bandzone.cz/metropolice 
Našemu hudebnímu vyjadřování říkáme pomezí funku, rocku a popu s  texty českými a 
originálními. 
Místo konání: alternativní klub Tyjátr 



 

26. / So/10:00 hodin/ Michal Nesvadba – Michalova brnkačka 

Dobrodružné, legrační, popletené i groteskní představení, plné 
Michalových nápadů, zlepšováků a vynálezů, které najdete v 
jeho originálních knížkách, ale pouze mezi řádky. Michal jako 
kniha mluvit neumí, ale přesto knihám rozumí. Tentokráte se 
něco dozví, co o sobě neví a to, že se ho knížky bojí. Vyzradí mu 
to jeho deníček.Telefonní seznam se mu bude smát, snář si 
nenechá svůj sen za žádnou cenu přerušit a kuchařka před ním 
uteče, protože nechce mít s jeho salátem z knihovny nic 
společného.   
 
Místo konání: Fabrika Svitavy 

 

26./So/v 13:00/ Den rododendronů + Voříškijáda + koncert skupiny Jablkoň (viz. samostatná zpráva) 

(5. Den zvířat se Záchrannou stanicí Zelené Vendolí a 3. Den rododendronů) Slavnost kvetoucích rododendronů, 
benefice na záchranu osamělých psů, show dravých ptáků, agility, prezentace Hasičského záchranného sboru a Policie 
ČR, představení zahrádkářů a prodej výpěstků a další doprovodné akce. Slavnost zakončí v 18:00 koncert hudební 
skupiny Jablkoň.  

Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlověkem. Tato velmi stručná charakteristika publicisty Jiřího 
Černého asi nejlépe vystihuje svéráznou hudbu ryze české (pražské) skupiny, která se s nevšedním nadhledem pohybuje 
na hranících moderní vážné hudby a popu. V současnosti hraje Jablkoň v této sestavě: Michal Němec (jediný zakládající 
člen) – zpěv, kytara; Martin Carvan – kytary, sbor; Johnny Judl – fagot, baskytara, el. kytara, sbor; Petr Chlouba – bicí, 
perkuse, sbor. Nepravidelným hostem je herečka (např. Ypsilonka, Husa na Provázku a další) Anička Duchaňová - zpěv, 
tenorsaxofon. 
Místo konání: park Jana Palacha Svitavy 

 

26./So/20:00 hodin/ Koncert kapel CODERS + BLUE FIRE 

CODERS   
metal-crossover / Žďár nad Sázavou   http://bandzone.cz/coders 
 
Kapela CODERS vznikla roku 2002. Po několika letech hraní převzatých 
metalových skladeb na motosrazech a podobných akcích se kapela v roce 
2009 rozhodla naplno pustit do vlastní tvorby a převzaté skladby ustoupily 
těm vlastním. Momentálně se kapela plně věnuje vlastní tvorbě a klubovému 
hraní a chystá nahrávání prvního dema. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BLUE FIRE    
hard rock-metal / Hlinsko/Svratka   http://bandzone.cz/bluefire 

 

Místo konání:  alternativní klub Tyjátr 

 



 

28./Po/19:00 hodin/ Iva Bittová & Moravskoslezské komorní 
sdružení 

Iva Bittová, žena mnoha hudebních, divadelních a filmových tváří společně 
s předními hráči operního orchestru Národního divadla moravskoslezského 
a Janáčkovy filharmonie.  

Repertoár souboru je velice bohatý a různorodý. Zahrnuje vedle skladeb 
klasického českého a světového kvartetního repertoáru i skladby tzv. vyššího 
populáru. 

Moravskoslezské komorní sdružení hraje v obsazení: Vladimír Liberda, 
Hana Kuchyňová housle, Zdeněk Jastřembský – viola, Ilona Kučerová. -
 violoncello  

Místo konání: Fabrika Svitavy 

 

29./Út/19:00 hodin/ Divadlo Rokoko - Nikolaj Vasiljevič Gogol: Hráči 

Divadelní abonentní cyklus JARO 2012 

 
Ač se to zdá neuvěřitelné, napsal Nikolaj Vasiljevič Gogol 
pouze tři divadelní hry. Všechny tři jsou komedie a stačily 
k tomu, aby si jejich autor získal trvalé místo na pomyslném 
nebi světové dramatiky. Ve srovnání s Revizorem a Ženitbou 
nejsou Hráči u nás ani ve světě uváděni na jeviště tak často, 
neznamená to ovšem, že by snad byli hrou méně kvalitní. 
Precizní, překvapivou stavbou a mistrně vedenými dialogy si 
Gogol vydobyl místo mezi předními světovými dramatiky. 

Děj se odehrává v atraktivním prostředí falešných karetních 
hráčů, jejichž filozofie je jednoznačná: „bystrý vtip, jasný 
rozum a hlavně žádné ohledy. Podvod stíhá podvod, hra 
podvodů je stále spletitější a nakonec ústí v překvapivou 
pointu. Celá hra vytváří řadu velkých hereckých příležitostí 
a v režii Petra Svojtky ji má na repertoáru Divadlo Rokoko. 
Tato inscenace získala cenu odborné poroty na GRAND 
Festivalu smíchu. 

Režie: Petr Svojtka 

Hrají:   
Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Lukáš Jurek, Zdeněk Dušek, Martin Písařík, Jan Szymik, Jan Meduna, 
Vojtěch Dvořák / Jaromír Nosek 

Místo konání: Fabrika Svitavy 

 


