
Kulturní a informaãní sluÏby mûsta Pfierova 
a Nadaãní fond Blues nad Beãvou
ve spolupráci s partnery uvádûjí 
druh˘ roãník 
letního multiÏánrového mezinárodního festivalu

VÏdy v úter˘
v 19.00
v ulici Spálenec, 
za stálého de‰tû Klub Teplo.

www.hudebni-leto-na-hradbach.cz

Festival se uskuteãní pod zá‰titou:
• primátora mûsta Pfierova Vladimíra Puchalského
• pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti Teplo Petra Vrány
• námûstka hejtmana Olomouckého kraje Milana Klime‰e

27. ãervna – Rock na hradbách

LORD BISHOP ROCKS (USA)
Smûs syrového rocku, taneãního funky a drzého punku,
dojde i na kouzelné voodoo.

4. ãervence – Ska na hradbách

GENTLEMEN’S CLUB (CZ)
Rebelové evokující hollywoodské gangstery.

11. ãervence – Garage-folk na hradbách

THE OAKLAND SISTERS (CZ)
Mix ãertovského country, jazzu, grunge, popu a rock'n'rollu.

18. ãervence – Fusion na hradbách

KOLLAR – BORLAI – BARABAS
TRIO (SK/HU)
Koktejl namíchan˘ ze smûsice jazzrocku, fusion, avantgardy
a improvizace.
DRUM KIDS – bubenický soubor ZUŠ Přerov pod vedením Radka Hrůzy (support)

25. ãervence – Brazil – latina na hradbách

SANTIAGO FERREIRA TRIO
(BR/RU/SK)
Jihoamerické rytmy v podání Brazilce Ferreira a jeho 
spoluhráãÛ Sergeye Voynova a Tomá‰e Jochmanna.

1. srpna – Hippie na hradbách

Ela D´bska (PL)
Nesmrtelné songy Janis Joplin.

8. srpna – Flamenco na hradbách

SHAHAB TOLOUIE (IR/CZ)
Tradiãní perská hudba, ‰panûlské flamenco a prvky jazzu.

15. srpna – Blues na hradbách

OUTSIDER BLUES (PL)
Chicagské blues pfietavené do vlastní tvorby v podání
kapely z Przeworska.
feat. Bartek Szopinski (Boogie Boys)

22. srpna – Big beat na hradbách

GLAYZY (CZ)
Polodívãí hard rocková kapela.

29. srpna – Hradby ve stylu 50. let

CHARLIE SLAVÍK REVUE (CZ)
Retro návrat do padesátek s foukací harmonikou a kapelou
ve stylu west-coast jump blues.

• vstupné dobrovolné • zmûna programu vyhrazena

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

Nemocnice Pfierov • Hematologicko-transfúzní oddûlení 
kaÏdé úter˘ • 6–8 hod. • odbûry krve • jen prvodárci
KaÏd˘ prvodárce obdrÏí vstupenky pro 2 osoby do Mûstského domu

Podpora dárcovství
Mediální partnefiiPartnefii
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