st 10.4.2019 19.30 HOT SISTERS

Česko-anglické jarní swingování.

čt 11.4.2019 16.30 Taneční akademie
ZUŠ Říčany
pá 12.4.2019 20.00 STO ZVÍŘAT –
ELEPHANTOUR
2019
so 13.4.2019 20.00 Ples Fuego

Koncert.

út 16.4.2019 19.00 První říčanská
veřejná tančírna
st 17.4.2019 19.30 Czech Philharmonic

pá 19.4.2019 20.00 KRAUSBERRY

Vznikl na půdě České filharmonie z podnětu několika
hudebníků tohoto světově uznávaného symfonického
orchestru. Vedle členů České filharmonie zde stabilně
hrají i hudebníci z ryze jazzového světa, kteří dotváří
portrét této jedinečné kapely. Koncert z cyklu "Kruh
přátel hudby".
Koncert.

út 23.4.2019 19.00 První říčanská
veřejná tančírna
st 24.4.2019 20.00 RADŮZA

Koncert.

jazz band

so 27.4.2019 15.30 Zpíváme a tančíme s Míša Růžičková se svojí písničkovou šou přináší zábavu
Míšou – Námořnická pro naše nejmenší diváky. V hodinovém programu si
zazpívají
show
její nejznámější dětské hity a zatančí si na
nejoblíbenější písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři,
Tanec princezen a
spoustu dalších...
Představení je vhodné pro děti od 2 let.
květen
čt 9.5.2019

19.00 Miroslav Donutil v

pořadu CESTOU
NECESTOU

út 14.5.2019 19.30 Old Timers Jazz
Band
st 15.5.2019 19.30 Bennewitzovo

kvarteto

st 22.5.2019 20.00 Ester Kočičková &
Moody Cat Band
st 29.5.2019 19.00 Josef Fousek
"Zkrátka bez
pozlátka"
červen
pá 7.6.2019

20.00 Asonance

Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil Vás
navštíví se svojí show Cestou necestou.
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám
připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vtipné
komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často
se dotýkají Donutilových přátel či kolegů.
Koncert z cyklu "Jazzové večery v Říčanech".
Smyčcové Bennewitzovo kvarteto je špičkovým
komorním souborem v mezinárodním měřítku, což
dokládají opakovaná vítězství ve velkých mezinárodních
soutěžích, pochvalné hlasy kritiky a především koncerty
u nás a ve světě. Koncert z cyklu "Kruh přátel hudby".
Jazzové stanadardy nestandardně.
Recitál svérázného básníka, písničkáře
a humoristy, dlouholetého člena divadla
Semafor a divadla J. Grosmanna.
Skotské a irské balady a písně. Koncert oblíbené
kapely.

