„Swingový taneční Galavečer s Big Bandem Felixe Slováčka“

Pokud jste příznivci swingové hudby a ještě si rádi zatančíte, přijďte dne

1. 2. 2013 od 20,00hod. do nově zrekonstruovaných prostor velkého sálu Radiopaláce.
Připravili jsme pro vás nový formát společenského večera s velkým orchestrem Big Bandu Felixe Slováčka.
Hudební styl tohoto orchestru je zaměřený na swingovou taneční hudbu a to nás přivedlo k myšlence, uspořádat
ne
klasický koncert, ale hudbu propojit s tancem.
Rádi bychom dopřáli hostům tohoto večera možnost poslechu, ale i možnost si zatančit na známé taneční
melodie v doprovodu tohoto skvělého orchestru a jeho hostů.
Jako první host se Vám na tomto prvním večeru představí, zpěvačka, která na našem hudebním nebi září již
hezkou řádku let a zpívala po boku těch nejznámějších orchestrů či interpretů české hudební scény. S krásným
sametovým hlasem, s velkou dávkou energie a láskou ke swingové muzice, přijala pozvání
paní Jitka

Zelenková.

Dalším významným hostem večera bude muž nazývaný českým Sinatrou. Procestoval téměř celý svět a při svých
vystoupeních svým typickým chraplavým hlasem navozoval tu správnou swingovou či jazzovou náladu. Tento
muž není nikdo jiný než-li
pan Laďa

Kerndl.

Z řad mladší generace budete mít možnost slyšet skvělé začínající nadějné zpěváky
pana Felixe

Slováčka juniora a slečnu Martinu Bártovou.

V průběhu večera proběhnou ukázky různých tanečních stylů v podání špičkových tanečních párů. Tyto páry
budou přítomni po celou dobu společenského večera a i vy jako hosté si s nimi budou moci zatančit.
Jsme přesvědčeni, že tento formát společenského večera na našem trhu chybí a pevně doufám, že první ročník
osloví širokou veřejnost a odstartuje tak tradici těchto tanečních večerů, které budou patřit mezi příjemně
strávené chvíle ve společnosti známých osobností naší hudební scény.
Vstupenky na tento večer je možno zakoupit ve všech prodejnách společnosti TicketArt a veškeré informace
naleznete na www.radiopalác.cz

Na setkání s vámi se těší všichni účinkující a
Jitka Bláhová
jako
Hlavní pořadatel a koordinátor akce

