Informácie o účinkujúcich muzikantoch:

6.12. piatok 17:00 - Universum Project
Členovia skupiny Universum Project začínali tak ako väčšina mladých rockových kapiel hraním coververzií rokmi overených svetových a domácich hitov. V súčasnosti sa však
zameriavajú primárne na vlastnú tvorbu evokujúcu "staré dobré časy", v ktorej spájajú prvky
rocku, jazzu či blues. Sami seba pritom charakterizujú ako art-rockovú kapelu. "Hlavným
cieľom Universum Project je priblížiť sa akejsi univerzalite hudobného prejavu. Našou
tvorbou sa snažíme osloviť širšie publikum, preto sa nebránime pri prezentácii skladieb
zvoľniť, či naopak pritvrdiť," hovorí bubeník a perkusionista Richard Fritz. Okrem neho
tvoria aktuálnu ustálenú zostavu gitarista a klavirista Filip Mischura, gitarista Benjamín
Tóth a basgitarista Matej Kopunič.
Donedávna bola súčasťou skupiny aj speváčka (Denisa Mackaľová a pred ňou Stanislava
Spišiaková), s ktorou vznikli piesne ako Higher, Máj, Komár či Vlny, pred pár mesiacmi sa
však kapela vrátila k čisto chlapčenskej zostave. Tá spolu - s výnimkou Benjamína Tótha,
ktorý sa pridal v roku 2015 - hrá už od viac ako osem rokov, do minulého roka však
fungovali pod názvom Wild Things.
Časť autorského repertoáru kapely je inštrumentálna, no tvoria ho aj spievané pesničky
stavané pre mužské hlasy. Nespieva pritom len jeden člen kapely - v tvorbe aj na pódiu sa
chalani vokálne dopĺňajú. Pre fanúšikov skupín s dominujúcim frontmanom to môže byť
nevýhoda, no zároveň ich to môže odlíšiť od väčšiny slovenských kapiel.
Štvoricu talentovaných hudobníkov momentálne popri vlastnej tvorbe a koncertoch
zamestnáva aj budovanie vlastného štúdia, kde sa plánujú venovať aj produkčnej činnosti.
Naživo ich môžete najbližšie vidieť 6. októbra vo Výmenníku Brigádnická v Košiciach.
Ukážku ich koncertu v aktuálnej staro-novej zostave si môžete pozrieť v reportáži z
festivalu Končiny.
8.12. nedeľa 16:00 a 18:00 - Pali Udvardy a Dávid Šolc – spev a gitara
Pali Udvardy, spievajúci motorkár, momentálne zaskakuje v rockovej kapele Grey
Dogs, ako príležitostný spevák. Pali sa dnes predstaví so skladbami Holubí dum a Šípková
ruženka. Obidve skladby naspieval Jiří Schelinger. Ak môžeme podotknúť, skladba Šípková
Ruženka je pôvodne od kapely Deep Purple, skladba sa volá Soldiers Of Fortune. Paliho
bude doprevádzať Dávid Šolc.
10.12. utorok 16:00 a 18:00 - Patrícia Udvardy – spev
Je maturantkou na Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach. Jej záľuby sú spev,
maľovanie a taktiež písanie poézie. Navštevuje Súkromnú základnú umeleckú školu
Miškoveckú v Košiciach. Spieva aj v školskom zbore Golden Vocals, ktorý pôsobí na
Gymnáziu Trebišovská. Patrícia je vegetariánka. Patrícia sa dnes predstaví so skladbami Oh
Holy Night, ktorú interpretovala speváčka Carrie Underwood a If Ain't Got You, ktorú
interpretovala Alicia Keys.

11.12. streda iba 16:00 ZUŠ Jantárová , Dis. art. J. Zoričák – saxofónové kvarteto
zloženie: Maximilián Dragun, Tadeáš Varga,
Michal Suchý, Tomáš Grega
Informácie o škole: https://zusjantarova.edupage.org/a/historia
Saxofónové kvarteto pod vedením pána učiteľa Jozefa Zoričáka vám zahrá skladby
Mammia Mia od skupiny ABBA, My Way, ktorú interpretoval Frank Sinatra a Celebration
od Michael Tay.
12.12. štvrtok 16:00 a 18:00 – Bogo, Pišta Tóth a Dávid Šolc – spev a gitara
Skupina Cargo Rides Again pôsobí od roku 1982. Od tej doby sa v nej vystriedalo
veľa členov. Jej lídrom a jediným pôvodným a zakladajúcim členom je Košická rocková
legenda Bogo – Boris Bokotej, ktorý v kapele hrá na bicie a spieva. Bohužiaľ, jeden zo
zakladajúcich členov kapely Július Scholtz je už v rockovom nebi. V kapele momentálne
pôsobia Boris Hanudel (basgitara) Štefan Tóth (elektrická gitara) a Dávid Šolc (akustická
gitara a klávesy). Kapela hrá prevzaté rockové a bluesové skladby, no aj vlastnú tvorbu.
13.12. piatok 16:00 a 18:00 zatiaľ neobsadené

15.12. nedeľa 16:00 - ZUŠ Jantárová, riad. Mgr. art. J. Samsely – KB SAX Quartet
zloženie: Samuel Kvokačka, Niko Mato,
Oliver Hudák, riad. Samsely
KB Sax Qurtet zo Základnej umeleckej školy Jantárová 6 pod vedením pána riaditeľa
Jána Samselyho vám dnes zahrá skladby Yesterday od kapely The Beatles, Billie Jean od
Michaela Jacksna a Somebody to Love od kapely Queen.
18:00 - Zuš Jantárová, riad. Mgr. art. M. Samselyová
žiaci: Oliver Kuko (saxofón), Karin Hudáková a
Michal Lukáň (flauty)
Zaznejú skladby od kapely The Beatles v podaní Olivera Kuka. V podaní Karin
Hudákovej a Michala Lukáňa zaznejú skladby Love Me Tender, ktorú interpretoval Elvis
Presley, skladba Only Tou od B. Rann, Summer Nights od Pam Wedgewood a I Feel Fine od
kapely The Beatles.
17.12. utorok 16:00 a 18:00 – pani učiteľka Mgr. Renáta Bartková, PhD –
Duo gitara a akordeón
zloženie: Simon Balog a Michal Šak
V podaní tohto Dua zaznejú skladby Tango Por Cloude od Richarda Galliana, The
Shadow Of Your Smile od Johnnyho Mandela, skladba Imagine od Johna Lennona a skladba
od Stevieho Wondera Isn 't She Lovely.

18.12. streda 16:00 a 18:00 – ZUŠ Jantárová, Dis. art. Ivan Baran – gitara a spev
Ivan Baran, multiinštrumentalista, pôsobí na Zuš Jantárovej, kde vyučuje gitaru, bicie
a zároveň vedie aj školskú kapelu Amber String. Pán Ivan Baran vám dnes predvedie
skladby Fragile od Stinga, Black Orpheus od Antônia Carlosa Jobima, Here Comes The Sun
od kapely The Beatles.
Ivan Baran, multiinštrumentalista, pôsobí na Zuš Jantárovej, kde vyučuje gitaru, bicie
a zároveň vedie aj školskú kapelu Amber String. Pán Ivan Baran vám dnes predvedie
skladby Michelle od kapely The Beatles, My Cherie Amour od Stevie Wondera, Just The Of
Us od Billa Withersa.
19.12. štvrtok 16:00 a 18:00 – Golden Vocals – Zbor Gymnázium Trebišovská
Zbor Golden Vocals pôsobí na Gymnáziu Trebišovská pod vedením pani učiteľky
Nikoly Kasardovej. Golden Vocals spríjemňujú rôzne školské, no aj mimoškolské podujatia.
20.12. piatok 16:00 a 18:00 – Dávid Šolc – gitara a spev
Dávid Šolc pôsobí momentálne v kapele Cargo Rides Again, ako rytmický
gitarista a vokalista, no má za sebou rôzne hudobné, no aj divadelné skúsenosti. Pôsobí aj
ako herec v Ochotníckom divadle Lorinčík. Čo sa týka hudobnej stránky, pôsobil v rôznych
zoskupeniach, ako napríklad v školskej kapele Amber String, ktorá pôsobí na Zuš Jantárová.
Zúčastnil sa aj pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad v roku 2016. Neskôr pôsobil
v ďalších zoskupeniach, jeho umelecké meno je One Dave. Pôsobil aj na rôznych
príležitostných chrámových akciách. Je zároveň spoluorganizátor akcie Archa odkazov
minulosti. V budúcnosti sa chce venovať hlavne sebe a vlastným projektom.
22.12. nedeľa 17:00 – The Sages
The Sages je trojčlenná kapela z Košíc. Tvoria ju Michal Bučko (spev, gitara) Kristína
Čopová (vokály, basgitara) a Milan Turis (bicie). Kapela má za sebou koncerty, festivaly
a súťaže, medzi ktorými je aj úspešné účinkovanie v Demovnici Rádia_FM a nominácia na
Objav roka. Počas letného turné si zahrali na festivaloch ako napríklad Drienok a Hviezdne
noci v Bytči. Momentálne pracujú na vydaní EP albumu, na ktorom majú byť nové skladby.
Svojim alternatívnym žánrom a tajomnými prvkami spoločne napĺňajú netradičné
očakávania.

