
„V RYTMU ORCHESTRŮ A DALŠÍCH PŘEKVAPENÍ“ NA DOUBRAVSKÉM NÁMĚSTÍ 

S NAŠÍ DOUBRAVOU 

Srdečně Vás naše sousedy zveme na doubravské náměstí v sobotu 21. května 2016 od 14:00 

hodin, připravili jsme pro Vás kulturní akci „V rytmu orchestrů a dalších překvapení.“ Program 

májového odpoledne je zaměřen na seniory, mládež a děti. Během programu se Vám představí 

orchestry žáků Základních uměleckých škol, taneční skupiny a na své si přijdou i milovníci 

dechovky, jazzu, swingu a slavných muzikálových písní.  

DIVÁCI SE MOHOU TĚŠIT NA TYTO UMĚLECKÉ FORMACE 

 Vokální skupina Sluníčko, která vznikla skoro před třiceti lety v Bohumíně. Za svou 

existenci získala řadu ocenění a vydala několik alb. Kapelníka Sluníčka Otu Maňáka 

mohli vidět, slyšet a zažít diváci, kteří navštívili v říjnu loňského roku námi pořádané 

divadelní představení Paroháči. 

 Porubští trubači, pod vedením Pavla Zatloukala a Michala Zrzavého se Vám představí 

soubor žesťových nástrojů působících při Základní umělecké škole v Ostravě - Porubě. 

 Malá černá hudba z Karviné si svým pestrým repertoárem již 25 let získává stále nové 

posluchače, ačkoliv působí na amatérské úrovni, je úspěšná na domácích ale i na 

zahraničních festivalech a soutěžích. 

 Taneční skupina DDM Orlová, vystoupí v malých i velkých formacích. Taneční skupina 

se zúčastňuje republikových i mezinárodních mistrovství a získala nejedno ocenění. 

 Orchestr M Band, který vznikl po úspěšném vánočním vystoupení na Základní 

umělecké škole v Orlové, které bylo původně zamýšleno jako jednorázová akce. 

Nástrojové obsazení je netradiční a tak se musí pro orchestr veškeré notové party 

speciálně aranžovat a upravovat. 

 GOSO – Gangster of swing orchestra, název orchestru není náhodný, protože 

orchestry tohoto ražení hrávaly v minulém století a za doby prohibice v tančírnách. 

Hudební prostředí těchto tančíren divákům orchestr přenese skladbami z éry prohibice 

a zlatého věku swingu, doby zrodu velkých pěveckých hvězd. 

 Komorní divadlo Silesia, se představí s písněmi slavných muzikálových představení. 

DOPROVODNÝ PROGRAM   

Atmosféra sobotního májového odpoledne na doubravském náměstí bude doplněna krytou 

kavárnou a cukrárnou s nabídkou domácího občerstvení, nealkoholickými i alkoholickými 

nápoji.  Děti si mohou zdarma užívat skluzavky. 

Akce se koná za finančního přispění NADACE OKD. 

VSTUPNÉ ZDARMA                  Změna programu vyhrazena 

Těšíme se na Vás, na společně strávené májové odpoledne 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s. 
www.nasedoubrava.cz 

 



 

 


