Kulturní a informaãní sluÏby mûsta Pﬁerova
a Nadaãní fond Blues nad Beãvou
ve spolupráci s partnery uvádûjí
v rámci oslav 760. v˘roãí pov˘‰ení Pﬁerova na královské mûsto

první roãník letního multiÏánrového festivalu

VÏdy v úter˘ v 19.00
V ulici Spálenec, za de‰tû restaurace Mûstsk˘ dÛm

www.hudebni-leto-na-hradbach.cz
On-line pﬁenosy koncertÛ na www.hlnh.cz a www.pitv.cz
Vstup voln˘

28. ãervna – Jazz na hradbách

16. srpna – Metal na hradbách

CHRIS BERGSON BAND

(USA)

Americk˘ jazz-bluesov˘ kytarista
pﬁedvede smûs jazzu, blues a soulu.
Pod zá‰titou primátora Mgr. Vladimíra Puchalského.

SPECIAL PROVIDENCE

(HU)

Strhující mix hudebních ÏánrÛ
v instrumentálním podání
‰piãkov˘ch muzikantÛ z Maìarska.
Pod zá‰titou námûstka primátora Ing. Petra Mûﬁínského.

5. ãervence – Funky na hradbách

ELECTRIC LADY (CZ/USA)
âESKÁ FUNKOVÁ DIVA

23. srpna – Klezmer na hradbách

Mladá, talentovaná, divoká
a energická kytaristka uvede
do varu v rytmu funky.

Taneãní muzika s vlivy Balkánu
a Ïidovsk˘mi prvky, pﬁetavená ãesk˘mi
muzikanty.

Pod zá‰titou námûstka primátora Bc. Tomá‰e Navrátila.

Pod zá‰titou námûstka hejtmana Ing. Michala Symerského.

12. ãervence – Elektronika na hradbách

30. srpna – Rock’n’roll na hradbách

BUNNY KLUB

BOOGIE BOYS

(CZ)

¤ízná elektronika z Hané.
Pod zá‰titou námûstka hejtmana Mgr. Radovana Ra‰Èáka.

19. ãervence – Reggae na hradbách

HOMEBWOYRASTA

(CZ)

Koktejl namíchan˘ ze smûsice
soulu, hip-hopu a reggae
si zamiluje kaÏd˘.

CIRCUS PROBLEM

(CZ)

(PL)

Îiveln˘ rock’n’roll z Polska,
kter˘ vás pﬁenese do doby,
kdy Jerry Lee Lewis
zapaloval svoje piana.
Pod zá‰titou zastupitelky Ing. Hany Mazochové.

8. záﬁí (ãtvrtek) – Blues na hradbách

WILL JOHNS

Pod zá‰titou Boba Marleyho.

(GB)

Skvûl˘ blues-rockov˘ kytarista, synovec
26. ãervence – Latinské rytmy na hradbách Erica Claptona a George Harisona, zahraje
ATARÉS (CU/RU/CZ)
v rámci svého prvního turné po âR
i v Pﬁerovû. Ukonãí tak Hudební léto na
Latinskoamerická muzika v podání
hradbách a zahájí ãtvrt˘ roãník festivalu
kubánského zpûváka a kytaristy
Blues nad Beãvou.
Franka Hernandéze roztanãí publikum
Pod zá‰titou radního Ing. Petra Vrány.
v rytmu cha-cha, mambo a bolero.
Pod zá‰titou spoleãnosti Meopta – optika.

Ráno krev, veãer zpûv Aneb Darujte krev
s hudebními úterky na hradbách

9. srpna – Baroko na hradbách

(CZ)

Vokálnû-instrumentální tûleso pod
vedením pﬁerovského rodáka
Marka âermáka rozezní kamenn˘
parter dobov˘mi nástroji.

KaÏd˘ prvodárce obdrÏí vstupenky pro 2 osoby do Mûstského domu
V‰ichni prvodárci pﬁedstaveni na koncertech
Zaﬁazeni do slosování o publikaci
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Pod zá‰titou primátora Mgr. Vladimíra Puchalského.

Mediální partneﬁi

Nemocnice Pﬁerov • Hematologicko-transfúzní oddûlení
kaÏdé úter˘ • 6–8 hod. • odbûry krve • jen prvodárci

Partneﬁi
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Kresby Vladislav âasta a jeho Ïáci

MUSICA FIGURALIS

