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Jan 
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od 16:00 farní zahrada 
a kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku 

 

DIVADLO DNO: SVĚT PODLE FAGI 
www.divadlodno.cz (hradec králové)  

svět pohledem 13-ti leté holky  - improvizace, písně, humor 
 

NOVÉ MĚCHY 
http://bandzone.cz/novemechy (ostrava) 

znovuzrozená kapela s originálně zpracovanými žalmy 
 

CYMBELÍN 
http://bandzone.cz/cymbelin  (židlochovice) 

progresivní akustická hudba s poetickými texty 
 

POLETÍME? 
www.poletime.info (brno) 

originál banjo punk future jazz band plný energie 
 

MAMALÖR 
www.mamalor.cz (ostrava) 

klezmer aneb tradiční židovská hudba s autorskými texty 
 

OUT OF CONTROL 
 http://www.facebook.com/OOCsk (slovensko) 

našalapaný britrockový sound s příchutí elektroniky 
 

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

 

 
 

od 16:00 Svatojánská věž ve Frýdku  
 

BOHEMIAN CLUB 
www.bohemianclub.cz (ostrava-fm) 

autorský propletenec jazzových a latinskoamerických inspirací 
 

DUO HEINZ - PASTOR 
www.bandzone.cz/duoheinz (ostrava) 

kytarové smyčky, ambient i beaty a lekce francouštiny 
 

„JEHO JMÉNO JE JAN“ 
pořad ostravských básníků, prozaiků a hudebníků 

 Pavel Hruška, Petr Hruška, Jakub Chrobák, Ivo Kaleta,  
Ivan Motýl, Miroslav Chuděj a Norská trojka  

 

Vstup volný 
 

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

 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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