MODRÝ TRPASLÍK leden 2020
 10.01.2020 20:00 Jízdné 200,koncert

Ester Kočičková & Moody Cat Band
Nekorektní písňová show o Bohu, lásce a smrti. Svérázný „polyester“ tuzemské
kulturní scény se tentokrát publiku představí jako nekompromisní textařka, i jako
pohříchu kompromisní, ale nakonec ještě biologicky udržitelná zpěvačka. Ve zhruba
dvouhodinové, v mnoha směrech vskutku nekorektní písňové férii zazní ty
nejznámější i nejzásadnější světové hity: Od výběru z jazzových standardů, přes dílčí
exkurze do repertoáru Amy Winehouse, Lou Reeda, Davida Bowieho, skupin
Rammstein, Boney M. a dalších superhvězd, až po něžné a režné balady ze
zpěvníku mexické superdivy Chavely Vargas.
 15.01.2020 18:00 Jízdné 80,přednáška

Markéta Kutilová: Turecku na dostřel - válka v Sýrii
Večer válečné reportérky Markéty Kutilové, novinářky, humanitární pracovnice a
spoluautorky knih Islámskému státu na dostřel I a II. Kutilová pracovala jako
koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni, společně s Lenkou Klicperovou
se dlouhodobě věnuje situaci v Sýrii. Přednáška se bude týkat nejen její poslední
syrské návštěvy, z níž se vrátila před několika týdny.
 17.11.2020 20.00 Jízdné 150,koncert

Movebreakers
Originální fúze elektronických beatů, živých nástrojů a neuvěřitelná energie na podiu.
To jsou MoveBreakers, pražská hudební skupina, která funguje od roku 2015 a za
první tři roky odehrála přes 150 koncertů.
MoveBreakers hrají třaskavý mix disca, funky ale i electro-swingu, italského folkloru
nebo žánrů house a drum’n’bass a každý koncert je jedinečnou party. Texty písní
jsou převážně v anglickém jazyce, ale nechybí čeština, italština, francouzština nebo
dokonce srbština.
 25.01.2020 20.00 Jízdné 100,koncert

Café Industrial
Ostravské trio Café Industrial o sobě tvrdí, že hrají něco mezi Hendrixem a bratry
Nedvědy. Je prostě alternativou ke všemu. Tu máte pocit, že to je indie, tu skoro folk,
tam zaplují až k art rocku či psychedelii a místy se zmítají v řízném bigbítu.
Crossškatulkové písně často sklouznou do dlouhých zasněných pasáží, surfují na
vlnách nálad a v opakovaných motivech postupně gradují.

 31.01.2020 20.00 Jízdné 130,koncert

Vojta Violinist
Přijďte se uvolnit a zatančit si na keltské melodie a domorodé rytmy! Vojta je
multiinstrumentalista hrající na více nástrojů najednou jako jsou housle, didgeridoo,
buzuki, bansuri flétna a perkuse.
Svým osobitým způsobem kombinuje motivy keltské a domorodé hudby, kdy za
použití zvukové magije živého loopingu vytváří zvuk, jakoby hrála celá kapela. Pro
Vojtu je hudba prostorem, kde se může hluboce propojit a komunikovat jak sám se
sebou tak i s ostatními a s místy, kde se bariéry času a úsudku prolínají.

