MODRÝ TRPASLÍK září - říjen 2019
 19.09.2019 20:00 Jízdné 130,koncert

TROY REDFERN & THE BLADDERSTONES
Troy je vášnivým, spontánním, intenzivním a rázným hudebníkem, indiebluesrockoovým kytaristou s divokou slideovou hrou. Je inspirován Johnnym
Winterem, Elmorem Jamesem, Frankem Zappou, RL Burnsidem, Screamin ‚Jay
Hawkinsem a kapitánem Beefhearem. Jeho písně mají v aranžích velkou dynamiku,
zpěv se pohybuje od prostého šepotu k extatickým výkřikům, prostě takové dirtypsychedelic blues ve stylu Nicka Cavea, Roye Gallaghera, Huga Race, Fatal Shore
či Once Upon a Time.
Kapela The BladderStones – české bluesové crossoverové power trio, které hledá
tradici a zároveň příběh bluesové hudby v současnosti.
 24.09.2019 19:00 Jízdné 150,koncert

FOXY (USA) + Existence nové doby
FOXY /PUNK-ROCK/ USA se po roce rozhodli znovu zavítat do Evropy a tentokrát
se ně můžete těšit i v České Třebové a to v klubu Modrý Trpaslík !!!!
Foxy jsou punkrock s ženskym vokálem poskládaný mimo jiné z členů DAMNED,
SOCIAL DISTORTION nebo ENGLISH DOGS.
 28.09.2019 20.00 Jízdné dobrovolné
vernisáž

JAKUBISMUS
Vernisáž výstavy Kooby J. Trzebowského
Průřez dosavadní tvorbou doplní hudebně písničkář Tomáš Kříž a kapela Wichrzhor.
 04.10.2019 20.00 Jízdné 150,koncert

LONGITAL (SK)
Longital je trio, které tvoří Daniel Salontay a Shina, hudební světoběžníci z kopce
nad Dunajem, který se kdysi jmenoval Longital a Marián Slávka, bubeník a klavírista,
který se k ním poletech vrátil. Kosmopolitní název koresponduje se životem
umělecké a životní dvojice – pravděpodobně nejzcestovalejší slovenská skupina
zahrála v dvanácti zemích Evropy, Americe a Kanadě.

 07.10.2019 20.00 Jízdné 150,koncert

THE ZEPPELINIANS (PL)
Led Zeppelin Live Show! 50. výročí vzniku této legendární kapely! Pořádně to tedy
oslavme!!!
 09.10.2019 20.00 Jízdné 130,koncert

MUFF
jazz/rock/electronic music
Stabilní sestava excelentních a napříč žánry se pohybujících instrumentalistů
prokazuje svou schopnost muzikantské komunikace i souhry, které ústí ve skladby
plné energie, dynamických proměn i napětí, udržujícího posluchače v pozornosti.
 15.10.2019 20.00 Jízdné 130,koncert

E CONVERSO
Jazz alternativa. Mladí, talentovaní, nespoutaní. Hudba plná nápadů a energie.
Propojení vlivů newyorské downtown scény, současného evropského jazzu a volné
improvizace.
 25.10.2019 20.00 Jízdné 80,koncert

ZUPPER garage-punk / Letohrad
BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY alternative-drum'n'bass / Letohrad

