
 
   

svatý 

Jan 
session 

 

 
 

od 17:00 farní zahrada 
a kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku 

       

Hudba 

HROZEN 
 www.skupinahrozen.cz (fm) 

hudba široké chuti s výraznějšími tříslovinami a dlouhou persistencí 
 

CAFÉ INDUSTRIAL 
 www.cafeindustrial.cz (ostrava) 

neindustriálně barevná koláž chutí kávy z ocelového srdce 
 

BEATA BOCEK 
www.beatabocek.com (slezsko) 

emocionální šanson ve zvukomalebné polštině 
 

ŽAMBOŠI 
www.zambosi.cz (vsetín) 

folková superstar které dělal předkapelu Jarek Nohavica 
 

LONGITAL 
www.longital.com (slovensko) 

světový soundtrack ke snění ve slovenském znění bez titulků 
 

Vstupné: 100,- Kč, studenti 80,- Kč, rodina 2x80,- Kč 
Koná se za každého počasí – zahrada je při dešti zastřešena 

 
 

 
 

od 16:00 kostel sv. Jana Křtitele 
 

SVATODUŠNÍ EKUMENA 
křesťanské církve představí jak rozumí pojmu CÍRKEV 

 

od 17:00 na farní zahradě ve Frýdku 

SMAŽENÍ VAJEČINY 
kotel bude přichystán a vajíčka přineste prosíme s sebou 

 

od 19:00 kostel sv. Jana Křtitele 

VEČER CHVAL 
večer plný písní a modliteb www.vecerychval.cz  

Vstup volný 
 

Připravuje sdružení Filip Neri a skupina Hrozen  
za podpory Moravskoslezského kraje, 

 Města Frýdek-Místek a farnosti Frýdek.  
skupina.hrozen@seznam.cz  www.skupinahrozen.cz 

  Info: 604163568 www.svatojanskavez.cz www.jansession.cz 
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