Tančírna
v Račím
údolí

ČERVENEC
2019

Výtvarný plenér
s Milli Janatkovou
sobota 29. 6. 13 - 19 h

HLASKontraBAS
Ridina Ahmed
a Petr Tichý
neděle 21. 7. 20 hod

workshop / CENA 950 Kč (Zahrnuje odborné
vedení a veškerý výtvarný materiál a pomůcky).
Nechte rozpustit své obavy a stres ve vodě a barvách a kráse
Račího údolí. Budeme se učit vnímat přírodu. Uchováme si její
energii a sílu v akvarelových skicách a malbách krajiny, nebe,
země, kořenů, rostlin nebo detailů, které můžeme poté
dokončit v prostředí krásné Tančírny v Račím údolí. Vhodné
pro začátečníky i pokročilé. Rezervace předem nutná zde:
kultura@bernartice.eu

Milli Janatková
- MÝM KOŘENŮM

neděle 30. 6. 15 hod
koncert / VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Milli Janatková vydala v roce 2013 autorské
album Proměna, které získalo čtyři
nominace na hudební ceny The Independent
Music Awards v USA. Její hudba získala další
čtyři nominace na tyto ceny v roce 2016. O
rok později vyšlo nové album Mým kořenům
ze stejnojmenného projektu, v němž
zpracovává téma odpouštění, respektu a
podpory mezilidských vztahů. Projekt byl
nominován na prestižní cenu Classic Prague
Awards a zvítězil v kategorii A Capella
amerických hudebních cen The Independent
Music Awards v New Yorku.

Bára Zmeková
- ŠANSON

koncert / VSTUPNÉ
předprodej na goout.net 180 Kč; na místě 200 Kč

Epoque kvartet
středa 10. 7. 19 hod
koncert / VSTUPNÉ
předprodej na goout.net 200 Kč
Multižánrový Epoque Quartet letos slaví 20 let od svého založení!
Během této doby si našel pevné místo na české a evropské hudební
scéně. Z výčtu nejzajímavějších projektů jmenujme turné s Danem
Bártou, spolupráci s kapelami Monkey Business, Tatabojs, Clarinet
Factory, nebo koncerty a nahrávky s Michalem Pavlíčkem, Gregory
Porterem, Dashou, Ondřejem Brzobohatým, Kamilem Střihavkou,
Lucií Bílou, Ewou Farnou, Gabrielou Vermelho, na poli klasičtějším
pak s Dagmar Peckovou či Radkem Baborákem.

koncert / VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Pochroumaný šanson - poezie a tóny.
Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem
a nadhledem. Na koncertě zahraje spolu
s houslistkou Ninou Marinovou. Její trio Nina
Rosa, hrající barevnou směs reggae, swingu,
jazzu a folku, bylo promotéry označeno jako
"objev sezóny 2017".

Taneční
ethno večer
neděle 7. 7. 20 hod
koncert / VSTUPNÉ
předprodej na goout.net 150 Kč
na místě: 200,- Kč
Multiinstrumentalista a špičkový didgeridoo hráč Dalibor Neuwirt,
bubeníci skupiny Sankofa a hosté vám svými tońy a rytmy
rozproudí a rozhýbou každou buňku v těle. Během koncertu
budete mít možnost dostat se do euforického tanečního transu
i ponořit se do meditace a hlubokého klidu.

Beata Hlavenková
a Oskar Török
neděle 14. 7. 19 hod
koncert / VSTUPNÉ
Výjimečný hudební večer pianistky Beaty Hlavenkové a trumpetisty
Oskara Töröka. Pro Beatu Hlavenkovu je charakteristiká naprostá
svoboda a hra, opírající se o hluboké povědomí o jazzu, moderní
klasické hudbě, popu i písničkářství. Na kontě má vlastní alba
a prestižní hudební ceny. Spolupracuje s českými i světovými
muzikanty, skládá hudbu pro film a divadlo, aranžuje písně pro
velký symfonický orchestr, ve středu toho všeho je „jiskrná muzika,
která jen tak nezhasne“. Svá studia hudby dokončila na University
of Massachusetts. Velmi originální a dlouhodobé projekty vznikly
např. ve spolupráci s Lenkou Dusilovou: jak Eternal Seekers,
tak dvě alba s Baromantikou.

koncert / VSTUPNÉ
Tomáš Dvořák (Floex) je český klarinetista, skladatel,producent
a multimediální umělec. Ve své tvorbě propojuje elektronickou
a akustickou hudbu do svébytné atmosférické podoby. Vedle
skládání hudby experimentuje, vytváří interaktivní projekty nebo
hudbu do her. Vydal dvě alba Pocustone, Zorya a EP Gone. Oba
tituly získaly několik prestižních ocenění nejen v České republice,
třeba 3x Cena Anděl, Nominace na evropské ceny Qwartz,
Nominace na Apollo a Vinyla Awards. Do mezinárodního povědomí
se dostal díky soundtrackům k oblíbeným PC hrám Samorost II & III
a Machinarium. Vzrušující novinkou je spolupráce s Tomem
Hodgem, reprezentovaná novou deskou A Portrait Of John Doe.
Umělci v ní vytváří jinou úroveň synergie, kde se klasická hudba
a avantgardní elektronika míchá do jedinečného organického
universa.

Lam Trio
neděle 28. 7. 15 hod
koncert / VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Přijďte na pohodové a krásné odpoledne
do Tančírny na čaj a kávu o 15. hodině. LAM
TRIO je pohodový jazz a swing představující
české evergreeny 30. a 40. let 20. století.
Těšit se můžete na písně Jaroslava Ježka,
G. Gershwina, D. Ellingtona, D. Reinhardta
a dalších.

Hlasová dílna
s Ridinou Ahmed
neděle 21. 7. 13-17:30 hod Výstava
workshop /
Adéla Marie Jirků
/ Krajiny
CENA 800 Kč

Rezervace předem nutná na kultura@bernartice.eu

Hlasová dílna s vynikající zpěvačkou a lektorkou Ridinou Ahmed.
Vytvoříme prostor pro sebepoznávání i pro zážitek z hudby, která
vznikne na základě překvapivě jednoduchých zadání. Co během
celodenní dílny zažiješ: seznámíš se do hloubky se svým hlasem,
zjistíš, že hlas není jen zpěv nebo mluvená řeč, vyzkoušíš si různé
hlasové hry a cvičení, zjistíš, jak unikátním klíčem k sobě samému
může hlas být, a hlavně prozpíváš a užiješ si skvělý den!

Srdce Rychlebských hor!
Račí údolí, Javorník, Rychlebské hory

Floex a Tom Hodge
čtvrtek 25. 7. 21 hod
předprodej na goout.net 250 Kč; na místě 280 Kč

předprodej na goout.net 180 Kč; na místě 200 Kč

neděle 7. 7. 15 hod

HLASkontraBAS stojí na dvou lidech a dvou nástrojích – ženském
hlasu a akustickém kontrabasu. Je to setkání dvou zkušených
osobností české hudební scény. V podstatě třetím členem jejich
formace se stal loopstation, přístroj umožňující nahrávat ve více
stopách přes sebe. V některých místech tak počet navrstvených
hlasů dosahuje osmi, deseti nebo i třinácti. “Naším cílem je vytvořit
kompozici - krajinu, do které se člověk rád vrací” říká Petr Tichý.

Výstava je prodejní
a trvá do konce července.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Aktuality na

TancirnaCZ

