JAGÁR: ZAHRAJTĚ MI, KAMARATI…
Sobota 5. prosince 2020, Studio FMG Artists

Cimbálová muzika Jagár
Jiří Pospěch – prim
Vojtěch František Řehoř – druhé housle, Klára Kaňáková – třetí housle
Anežka Závorková – viola, Martin Böhm – viola
Roman Gill – viola, Tomáš Hadyna – klarinet, flétna
Jan Kolár – cimbál, Adama Smejkal – kontrabas
Tereza Slamečková – sólový zpěv
Program: Zahrajtě mi, kamarati…“
Intro
Račjej buděm s milím
Dobrý večer vám
Za stodolum
Zahrajtě mi, kamarati
Ej fukej, fukej větřičku
Kvitne ruža, aj rozmaryn
Láska, láska zlá nědobrá
Keď som krávy vyháňala
V Žilině na mosce
Daj ma mamička
Na dně, na dně
Pojme domov
Hraná
Hopsa bratrové
Za finanční podpory:

Partner Hudebních výletů:

„Zahrajtě mi, kamarati…“ je složen jak z autorských skladeb, tak hudebních úprav
lidových skladeb členů kapely Jiřího Pospěcha a Romana Gilla. V programu zazní
jak regionální skladby, tak úpravy slovenských melodií a dalších regionů. Jako
sólová zpěvačka se představí Tereza Slamečková.
K interpretům:
Dnes již Folklorní soubor Jagár z Havířova byl založen v roce 2007, tehdy ještě
jako samostatná cimbálová muzika. Většina členů muziky se folkloru věnovala od
mládí v dětském folklorním souboru Vonička z Havířova. I přes pevné regionální
základy v Lašsku a Těšínském Slezsku se muzika rozhodla hrát především písně,
které jí baví a naplňují. Z tohoto důvodu je v jejím repertoáru zastoupena široká
oblast pokrývající většinu regionů na Moravě, Slovensku, ale i Maďarsku, nebo
Rumunsku.
V roce 2016 cimbálová muzika Jagár natočila stejnojmenné album, ve
kterém svůj profil směřuje k písním vojenským, o lásce a pijáckým. Tento fakt
vyplývá z jejího ryze mužského až deseti členného obsazení.
V té době se občasná spolupráce se zpěvačkami a tanečníky začala
formovat v konkrétní podobu, což dalo za vznik Folklornímu souboru Jagár na
začátku roku 2017. Těžištěm pro tvorbu prvního celovečerního pořadu se staly
oblasti, které obepínají Beskydy a především Západní Slovensko. Stejně jako
tvorba muzikantů i tvorba tanečních pořadů, není a nebude pevně definována
hranicemi regionu, ale snahou o to bavit folklórem sebe a především diváka.
Jagár je každoročním organizátorem setkání muzik a nadšenců pro folklor
s názvem Folklorní (NE)ples, účastníkem mnoha festivalů a slavností, ale skvělým
společníkem během Vaší svatby, oslavy a jiných příležitostí.
www.jagar.cz

Náš tip na Hudební výlety:
ENSEMBLE FLAIR: KAPKA KE KAPCE
Sobota 12. prosince 2020, Studio FMG, On-line zveřejnění: 15. – 22. 12. 2020
Ensemble Flair, Jan Rokyta – umělecký vedoucí
Program: Kapka ke kapce
Dobrovolné vstupné formou daru můžete zasílat na účet SHF: 4200403777/6800
Více informací o koncertech a dalších festivalových aktivitách 
nawww.shf.cz

