PETR BENDE & Cimbál BIG Band a hosté - Vánoční turné 2015
ŠKODA Muzeum, Mladá Boleslav
čtvrtek 17. prosince 2015 od 19 hodin.
Hostem: Dětský pěvecký sbor Jiřičky ze ZUŠ Mladá Boleslav
Vstupné 320 Kč, děti do 15 let 160 Kč.
Předprodej vstupenek na recepci ŠKODA Muzea, denně od 9 do 17 hodin, a v síti TicketPro.
ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 420 326 8 32038, E-mail:
muzeum@skoda-auto.cz; www.muzeum.skoda-auto.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Bende připravil své největší turné
Hudební událost letošních Vánoc se nezadržitelně blíží!
Adventní období se u zpěváka Petra Bende každoročně váže na sérii vánočních koncertů.
Projekt, se kterým kapela objíždí sály měst po celé České republice, není žádnou novinkou.
Vždyť letošní turné je v pořadí již devatenácté!
Bohatá historie koncertů tak hovoří sama za sebe. Vstupenky předem vyprodané, našlapané
sály, věrné publikum a potlesky vstoje motivují zpěváka k dalším a dalším novinkám v
programu. Letos se rozhodl pro inovaci zásadní.
Lidová složka programu, kterou dosud reprezentovala Cimbálová muzika Grajcar, bude
zachována, ale jak zpěvák slibuje - povznesena ještě výš o zvuk klasického big bandu. Místo
muzikantů z Dolních Bojanovic se tak letos představí mladý mistr sólového cimbálu Michal
Grombiřík a kapelu doplní desetičlenný dechový Big Band. Vůbec poprvé tak dojde ke spojení
kapely Petra Bende, big bandu a cimbálu.
Zatímco všichni interpreti zužují z ekonomických důvodů počty svých účinkujících, Bende
vsází na opačnou stranu mince a chce publiku dopřát co nejvíce. V letošním programu ho
doprovodí hned 17 hudebníků. Pěvecké sbory z jednotlivých měst propojí koncerty s domácím
publikem a při celém turné bude hostovat zakladatel legendární skupiny Yo-Yo Band Richard
Tesařík, který zazpívá své největší hity a zazní i duet s Petrem Bende. Velkou příležitost
představit se a zahrát si před vyprodanými sály dává Bende svému objevu, 13letému chlapci,
písničkáři Víťu Štaiglovi. “Když jsme s kapelou začínali, tak jsem mnohokrát dostal šanci
odjet velké koncerty třeba s Romanem Horkým, kapelou Fleret, No Name nebo Čechomorem.
Teď je šance zase pomáhat dál.”
V uplynulých letech vždy při turné hostovala zástupkyně ženského pohlaví. Blížící se koncerty
jsou však tentokrát čistě mužskou záležitostí. Na otázku, proč letos nezařadil do programu
žádnou ženu, reagoval zpěvák s úsměvem: "Letos to bude ryze pánská jízda a někdy je
zkrátka potřeba trochu si od nich odpočinout." Přítomné dámy v publiku se tak mají nač těšit!
Petr Bende & Cimbál BIG Band - 19 koncertů, jejichž termíny a místa Petr v těchto dnech
konečně vyzradil, to je historicky největší Vánoční turné Petra Bende pro rok 2015!
Bližší informace o jednotlivých koncertech i předprodejích omezeného počtu vstupenek
sledujte na webových stránkách www.petrbende.cz a stránce Petr Bende & band na
Facebooku.

