
Předprodej vstupenek na recepci
ŠKODA Muzea denně od 9:00 do 17:00
a rovněž v síti Ticketmaster.

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

27. února 2019 od 19.00 

CHARLIE SLAVÍK REVUE 
& THE RHYTHM GIRLS (CZ)

“…. autentický blues s nespoutanou energií“

Formace nejznámějšího českého bluesového hráče 
na foukací harmoniku. Jeho schopnosti hrát na foukací 
harmoniku napříč žánry dokládá množství hudebních 
nosičů, na kterých se jako sólista podílel. Charlie Slavík 
vystupuje s celou řadou domácích i zahraničních kapel 
nejen v Evropě, ale i v USA. V roce 2013 se jako jediný 
Čech v historii zúčastnil prestižní mezinárodní bluesové 
soutěže IBC v americkém Memphisu. Charlie Slavík 
je firemním hráčem německé firmy Seydel – nejstaršího 
výrobce foukacích harmonik na světě.

Svým projektem Charlie Slavík Revue přibližuje 
evropskému publiku blues ve všech jeho odstínech, 
nekompromisně pulzující, autentické podobě 
a s nespoutanou energií. Zahrané tak, jak to umí jenom 
málokdo. 

Charlie Slavík vystoupí společně se třemi zpěvačkami 
skupiny The Rhythm Girls – třemi fantastickými 
ženskými hlasy a s přesně šlapající rytmikou Terezy 
Nálevkové, Radky Říhové a mladoboleslavské rodačky 
Karolíny Stasiakové.

Doprovodná kapela je obsazená mladou generací 
hudebníků:

Tomáš Vokurka – bicí, Jiří Maršíček – kytara, zpěv, 
Adam Nohavica – baskytara, zpěv
 

25. března 2019 od 19.00

THE CHILKATS (DE)

“…. blues, které se dostane pod kůži“

Přeneste se s respektovaným jump blues kvartetem 
The Chilkats z Hamburku do roku 1940, kdy se jump blues 
dostal na vrchol! Kapela představuje velmi originální pohled 
do minulosti nejen věrným zvukem doby, ale i svou neobvyklou 
pódiovou show.

Vynikající muzikanti představí blues v rychlém tempu, 
které Vás nenechá v klidu. 

Hendrik Frommhold – kytara, zpěv, Henning Kiehn – 
kontrabas, autor skladeb, Jol – foukací harmonika, zpěv, 
Boris Borisov – bicí
 

29. dubna 2019 od 19.00

ELLES BAILEY (UK)

“ …. fresh & original“

Zpěvačka Elles Bailey z Bristolu má talent pro 
smysluplnou fúzi blues, roots music, amerikany 
a oduševnělého rocku, jemně okořeněné špetkou 
country. Osud jí požehnal “zakouřeným“ hlasem, 
který dokonale zapadá do její hudby.

Elles Bailey je nositelkou mnoha ocenění. Mimo jiné byla 
nominována na vokalistku roku na European Blues 
Awards 2018 i na British Blues Awards 2018, a to hned 
ve čtyřech kategoriích (zpěvačka roku, skladatelka roku, 
album roku a nejlepší bluesová kapela v Anglii).

V roce 2017 vydala debutové album Wildfire, které  bylo 
natočeno ve studiích Blackbird v Tennessee a produkoval 
je Brad Nowell. Ten přizval k natáčení řadu nejlepších 
muzikantů z Nashville, včetně kytaristy Brenta Masona 
(Grammy) a  Bobbyho Wooda (3x zařazen do Síně slávy). 
Výsledkem bylo jedinečné transatlantické spojení 
britského a amerického stylu.

Elles Bailey – zpěv, klávesy, Joe Wilkins – kytara, 
Zak Ranyard – baskytara, Matthew Jones – bicí 

středa 27. února od 19:00

CHARLIE SLAVÍK REVUE 
& THE RHYTHM GIRLS (CZ)

pondělí 25. března od 19:00

THE CHILKATS (DE)

středa 29. dubna od 19:00

ELLES BAILEY (UK)

ŠKODA Muzeum
sál L&K Forum, stolkové uspořádání 

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

Abonentky jsou v předprodeji na pokladně ŠKODA 
Muzea a v síti Ticketmaster od 10. prosince 2019. 
Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty bude 
zahájen 4. února 2019.

Cena abonentky: 650 Kč.
Cena vstupenek na jednotlivé koncerty: 280 Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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SMUTKU I RADOSTI

Jarní abonentní cyklus 2019

Tři bluesové koncerty, během kterých se 
představí špičkové osobnosti naší a evropské 
hudební scény. Těšit se můžete na emotivní 
rytmickou i melodickou hudbu s přesahy 
do oblasti jazzu a rocku. 
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