
SIMPLY CLEVER

Podzimní abonentní cyklus 2019

Máte rádi spojování hudebních stylů s příchutí 
exotiky i tradice? Hudbu, kterou nelze zařadit? 
Pak si přijďte poslechnout výborné muzikanty, 
kteří vám tu pestrou směsici hudby představí. 
Směsici hudby, kterou je radost poslouchat 
i objevovat.

středa 25. září od 19:00
ZUZANA LAPČÍKOVÁ QUINTET

pondělí 21. října od 19:00
JAMAIR – IRENA BUDWEISEROVÁ 
& MÁRIO BIHÁRI & JAKUB RACEK

úterý 26. listopadu od 19:00
NEREZ & LUCIA – ADVENTNÍ KONCERT

ŠKODA Muzeum
sál LK Forum, stolové uspořádání

Sál i občerstvení bude otevřeno od 18:30.

Na tento cyklus opět nabízíme možnost zakoupení 
zvýhodněné abonentní vstupenky, která zahrnuje 
vstupné na všechny tři koncerty. 
Abonentka je přenosná.

Abonentky i jednotlivé vstupenky jsou v předprodeji 
na pokladně ŠKODA Muzea od 21. června 2019.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Cena abonentky je 700 Kč.

Cena vstupenek na jednotlivé koncerty: 

Zuzana Lapčíková Qiuntet        280 Kč
Jamair                                                     280 Kč
Nerez & Lucia – adventní koncert         300 Kč

Předprodej vstupenek na recepci  ŠKODA Muzea 
denně od 9:00 do 17:00

Změna programu vyhrazena!

ŠKODA Muzeum
tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T:+420 326 8 32038
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz

WORLD 
MUSIC



25. září 2019 od 19:00
ZUZANA LAPČÍKOVÁ QUINTET

Zuzana Lapčíková je výbornou cimbalistkou, osobitou 
zpěvačkou i skladatelkou symfonické a orchestrální hudby. 
Hrála s mnoha moravskými cimbálovými muzikami, 
s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, 
s Filharmonií Brno, s Talichovým komorním orchestrem. 
Koncertuje nejen u nás, ale i na festivalech v Evropě, 
v USA a v Číně. 

Je držitelkou ceny Anděl za album Rozchody a Návraty. 
Scénický balet Balady, který spoluvytvářela, se dočkal 
cen Radoka a Thalie. Složila hudbu k textům Jana Ámose 
Komenského. Vokálně – instrumentální projekt Orbis 
Pictus uvedla mimo jiné Pražská komorní fi lharmonie 
s Českým fi lharmonickým sborem Brno v pražském 
Rudolfi nu.

Kořeny Zuzany Lapčíkové na moravském Slovácku 
a její otevřenost ke všem hudebním podnětům vede 
k propojení folklóru, jazzu, latinskoamerické hudby a hudby 
klasické. To vše uslyšíte na koncertě v Mladé Boleslavi za 
doprovodu výborných jazzových hudebníků. Mnoho písní    
si zamilujete na první poslech. 

21. října 2019 od 19:00
JAMAIR

V tomto seskupení se setkali tři výrazní interpreti, ovlivnění 
různými hudebními žánry a různými kulturami. Irena 
Budweiserová, kterou známe jako zpěvačku s osobitým 
a energickým projevem, ať již zpívá spirituály, gospely, 
bluesové skladby nebo folkové balady či své vlastní 
písně. Mário Biháry, akordeonista a zpěvák, který spojuje 
romské hudební cítění s klasickou, folkovou i moderní 
elektronickou hudbou. A výborný kytarista a zpěvák Jakub 
Racek, který byl Bluegrassovou asociací ČR několikrát 
oceněn kytaristou roku.

V názvu skupiny se spojila počáteční písmena jejich 
křestních jmen. Na pódiu pak jejich energie. 
Svůj pohled na world music představí Jamair v romských, 
španělských a sefardských písních. Nebudou samozřejmě 
chybět ani spirituály. Můžeme se těšit na hudbu plnou 
virtuózní interpretace, naplněnou emocemi, opravdovostí 
a nenapodobitelnou atmosférou.

JAkub Racek – elektrická kytara, zpěv
MArio Biháry – akordeon, piano, klávesy, zpěv
IRena Budweiserová – zpěv, perkuse

26. listopadu 2019 od 19:00
NEREZ & LUCIA – adventní koncert

Zakládající členové legendární kapely Nerez - Vít Sázavský 
a Zdeněk Vřešťál se spojili se zpěvačkou Luciou Šoralovou, 
aby nahráli 12 převážně autorských písní Zdeňka Vřešťála, 
Lucii Šoralové a dalších zajímavých hostujících autorů 
(Ondřeje Soukupa a Silvie Kaščákové). Nové album nazvali 
ZLOM.

NEREZ & LUCIA zahrají v Mladé Boleslavi jak písně z jejich 
nového alba, tak i největší hity původní skupiny Nerez, jako 
Tisíc dnů mezi námi, Kočky, Já s tebou žít nebudu nebo  
Do posledního dechu. Adventní koncert přinese navíc 
koledy a vánočně laděné písně. Uslyšíme čardáš, folkovou 
baladu, reggae, šanson. Uslyšíme češtinu, slovenštinu, 
hebrejštinu, srbochorvatštinu či romštinu. Zkrátka dobrou 
hudbu.

Lucia Šoralová – zpěv
Vít Sázavský – zpěv, viola, kytara
Zdeněk Vřešťál – zpěv, kytara, foukací harmonika, trombon
Grégoire Brun – kontrabas, zpěv 
Robert Fischmann – fl étny, píšťaly, klavír, perkuse, zpěv
David Lomič – akordeon, tenorsaxofon, zpěv


