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Kulturní a informační služby města Přerova 
a Nadační fond Blues nad Bečvou ve spolupráci s partnery uvádějí 
3. ročník letního multižánrového mezinárodního festivalu

partneři

mediální
partneři

vždy v úterý od 19:00

Přerov, parkán městských hradeb

ul. Spálenec

za deště v restauraci Městský dům

   3.7. URBAND  (CZ) mezinárodní evropský šraml

10.7. AVLIJA (RS/CZ) předivo balkánských melodií

17.7. VANESA HARBEK BAND (AR/PL) blues

24.7. F. SAUNDERS & BAND  (USA/CZ)

31.7. HELEMESE (CZ) alternativní bigbeat

Festival se uskuteční pod záštitou:
• poslance Parlamentu ČR Petra Vrány
• hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka
• primátora města Přerova Vladimíra Puchalského

   7.8. JANNIS MORAS & BANDA (CZ) v řeckém stylu

14.8. OMNION & KATHAK DANCE (CZ)

21.8. DUENDE (PE/CZ) flamenco, latino rytmy

28.8. DANI ROBINSON CONCEPT (USA/CZ)
                          blues rock & funky, vlastní skladby v hendrixovském stylu

26.6. BENÁTSKÁ NOC ACADEMIC JAZZ BAND, DANCE CLUB PŘEROV  swing & dance (CZ)

jednočlenný orchestr  a tradiční indické tance

jazz pop, spoluhráč Lou Reeda

akce k výročí 100 let vzniku Republiky Československé

www.hlnh.cz

Ráno krev, večer zpěv - prvodárcovství krve každé koncertní úterý 6:00 - 8:00
Nemocnice Přerov • Hematologicko-transfúzní oddělení
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26.6. swing & dance na hradbách

BENÁTSKÁ NOC - ACADEMIC JAZZ BAND & DANCE CLUB PŘEROV (CZ)

Benátská noc s koncertem z hladiny řeky Bečvy, swingovou tančírnou a promítáním pohlednic starého Přerova na hradby. Akce se koná v rámci oslav výročí 100 let vzniku 

Republiky Československé

jednočlenný orchestr  a tradiční indické tance

jazz pop, spoluhráč Lou Reeda

akce k výročí 100 let vzniku Republiky Československé

www.hlnh.cz

Ráno krev, večer zpěv - prvodárcovství krve každé koncertní úterý 6:00 - 8:00
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Tento leták s programovou skladbou festivalu a seznamem učinkujících kapel je náhradou za 

Hradební noviny, které vloni při příležitosti zahajování 2. ročníku Hudebního léta hradebčanům 

představili zakladatelé a organizátoři akce Pavel Ondrůj a Lada Galová

Kulturní a informační služby města Přerova a Nadační fond Blues nad Bečvou, ve spolupráci s partnery Vás zvou na 3. ročník letního mezinárodního 

multižánrového festivalu Hudební léto na hradbách.

mezinárodní evropský šraml, směs českých, anglických, německých a ruských písní kombinujících různé žánry
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