Kultura online v roce 21 - 20.
Napsal uživatel Pavel Černý
Středa, 19 Květen 2021 00:00

Nastává doba, kdy streamy ubývají a přibývají naopak živá vystoupení na různých akcích či
festivalech. Tohle je nejspíš poslední program zabývající se online světem. Dále budou
pokračovat stálice jako je Jan Řepka, Dušan Bitala, Sára Nová, Dana Houdková či Radim
Flender. Pokud vám programová nabídka pomáhala zvládat dobu, potěšit, zabavit, tak mne to
velmi těší. Poslouchejte, choďte, kam to půjde a mějte radost z dobré muziky.

20. 5.
Jan Řepka jako vždy YB v 21 h. 55. téma jest Bob Dylan.

22. 5.
Sacred Chant (USA) - posvátné písně z celého světa - FB - 13 h.

23. 5.
Tereza Škrháková - harmonikářka - FB - asi ve 13:30 h.
Radim Flender - koncert z pokojíčku - FB - 19 h.
Allan Mikušek - FB - bude upřesněno.
41. Večery Jakodoma s Dušanem Bitalou - Houpací kůň 2017 - YB - 20 h.

26. 5.
Sára Nová - Spolu 69 - FB - 19 h.
Ve stejný čas Dana Houdková a Jukebox 21, též FB.

FB Virtuální kavárny u Václava nepravidelně v 19 h. Pokaždé s jiným hostem.

Kdyby Vám přece jen nabídka streamů chyběla, sledujte každé úterý po 19 h Jarčounovu
folkovou hodinku
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na Radiu Česká Kanada (reprízy pořadu ve čtvrtek v 22 h nebo v neděli ve 13 h).

Do Okénka Jardy Hnízdila se vešly tentokrát dvě věci:
Jednou je další ukázka, jak se hraje ve výše zmíněné Jarčounově folkové hodince - https://ww
w.youtube.com/watch?v=rYzhoMsnPEw

Tou druhou jedna z písní Spolektivu, která je v poslední době hodně oblíbená.

{denvideo https://www.youtube.com/watch?v=zkLxrLgY6aY}

Mějte se krásně a vězte, že na festivalech jako je Folkaliště, Olešnická kytka, Folkový Pluháč,
Prázdniny v Telči či Mosty v Plané nad Lužnicí se už na vás těší.
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