Dopravní podnik hlavního města Prahy
společně s Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka
vás srdečně zvou na již 7. ročník akce

Nalaďte se

v metru
Vestibuly:
Muzeum A/C
Florenc C
Hradčanská
Smíchovské
nádraží

18. dubna
2018
od 9.00
do 22.00 hodin

Phill Kotty & DJ Akvamen / Hradčanská / 13:00

MANU / Hradčanská / 17:00 hodin

Phill Kotty a Dj Akvamen spojí své umění hry na housle a Dj-ingu do
jedinečné show.

Parta pěti lidí různých povah, nálad a hudebních nápadů s chutí dělat dobrou muziku. Dalo by se říct, že jejich “hudební směr” je nemít
směr! Jedině to dává šanci jít přesně tam, kam chtějí a hrát tak, jak
je to baví. Ale pokud někdo potřebuje žánrovou škatulku, tak se dá
říct, že hrají alternative pop rock, ale někdy taky ne…

Phill Kotty, neboli Filip Kottek je houslista, skladatel a producent elektronické hudby. Společně s DJ Jamalem nebo s DJ Akvamenem za
zády kombinuje elektronickou hudbu s houslemi a vystupuje v klubech,
festivalech nebo VIP eventech po celé ČR, ale i v zahraničí již 10 let.
Dále ho můžete slyšet v Praze v Irish baru nebo na koncertě či festivalu
s kapelou Circus Brothers, Romanem Tomešem nebo s Jakubem Děkanem. Na pódium ho dokonce přizval i Rytmus. Také se občas zúčastní turné s ČNSO nebo Plzeňskou filharmonií. Jestliže ti DJ Akvamen
nic neříká, nejspíš jsi v posledních letech nebyl na pořádném mejdanu.
Akvamen je totiž všude tam, kde se něco děje. Jako dvorní Jägermeister DJ objel za svou více jak 10-ti letou kariéru většinu českých klubů,
eventů a festivalů. Jeho osobité pojetí směsice funku, soulu a rapu v jedinečném party hávu tak patří již téměř dekádu k základu každého Jägermeister mejdanu. Slýchat jej můžete pravidelněv pražském klubu
2. Patro, či jednou měsíčně v éteru rádia Evropa 2.

Loď / Hradčanská / 14:00
Pop/rock kapela Loď! Acoustic set Petr Kutheil, Andrea Hauer, Václav
Tobrman, Vojta Jelínek.

Barbora Šampalíková / Hradčanská / 15:00
Barbora Šampalíková je bývalou studentkou pěveckého oddělení
Pražské konzervatoře. Její první herecká zkušenost byla v rámci
absolventského představení “Swingujeme,Rejdíme”. Chansonu se
věnuje přibližně dva roky. Je zpěvačkou orchestru Karla Vlacha,
dále pak Septet plus Dalibora Kaprase. Můžete ji vidět v divadle
SeMaFor, či v divadle Na Fidlovačce. Dále hraje v muzikálech v HDK:
Sestra v akci, Carmen..
Doprovází: Jakub Přibyl

Jan Vytásek & Co / Hradčanská / 16:00
Pop rockový zpěvák a písničkář, vydal doposud 2 autorská alba
a získal recenze např. Music Nashville, či Indies Islands USA, dvakrát po sobě I. a II. místo pražské Porty, zvl. ocenění poroty finále
porty Řevnice, top 10 celostátních soutěží a zvl. cenu poroty a později II.místo mezinárodního festivalu Carpathia se svojí skladbou
v konkurenci 226 účinkujících z 16 zemí světa. Mohli jste jej v průběhu let vidět např. ve formacích Lightmotif, PartyLeaders, Co, Jan
Vytásek & Blackbirds. Hraje koncerty a festivaly s vlastní tvorbou,
má za sebou nespočet vystoupení v ČR i zahraničí, předskokanství
ikonám jako Olympic a dalším a některé jeho skladby se už probojovaly do nezávislého radiového éteru a médií.
Se svojí kapelou zahraje svoje autorské písně, které sem tam proloží
coververzí nějaké klasiky. Připravte se na večírek a zábavu.

Složení: Anna Knauerová, Pavel Hrala, Jan Rajtr, Tereza Štětinová,
Tomáš Obermajer

Filip Zangi & PURPUR / Hradčanská/ 18:00
Roztančit Česko. To je cílem producenta a bubeníka Filipa Zangiho
a jeho kapely PURPUR. Jak toho chce docílit? Českými texty a tanečními rytmy, které nikoho nenechají sedět. Filip Zangi & PURPUR
je kombinací tanečního Fusion, Funky a R’n’B, které vychází z žánrových velikánů jako je Nile Rodgers, Prince, Michael Jackson, Bruno Mars apod. Důraz na taneční složku hudby podporují melodické
a chytlavé beaty, zábavné české texty a živá koncertní show.
Složení: Kapelu Filip Zangi & PURPUR v současné době tvoří: Trio
zpěvaček - Annamária d’Almeida, Vlaďka Skalová a Míša Tomešová.
Harmonické jádro kapely tvoří klávesista a zpěvák Jan Danda. Elektrickou kytaru v kapele obsluhuje Ladislav Štefek a basovou kytaru
Marek Pach. Rytmický motor kapely pak tvoří Imran Musa Zangi na
perkuse a Filip Zangi na bicí. Doplňující členové kapely na větších
akcích jsou též disco tanečníci Bee a Tom z Fantasy Dance Studia.

Yanna / Hradčanská / 19:00
Zpěvačka Yanna vydala loni v červenci CD Up in the air, jehož singl
byl i na prvním místě v hitparádě radia Frekvence 1. Dne 28. 6. 2018
proběhne velký charitativní koncert na podporu DD v Dolních Počernicích. Těšit se můžete v Retro Music Hall.
Složení: Yanna - zpěv, Jirka Vidasov - piano, Dalibor Pelc - basa,
Filip Ernst - bici, Dan Heřman - kytara.

Lače Manuša / Hradčanská / 20:00

Avokaduo / Smíchovské nádraží / 15:00

Složení: Tibor Žida - kytara, zpěv,
Marta Balážová - zpěv, Pavlína
Matiová - zpěv.

Složení: Anežka Matoušková - zpěv, kytara, looper, Klára Pudláková
- Baskytara, kontrabas, zpěv, Filip Tománek - bicí nástroje

Přijďte si poslechnout romskou
hudbu, kterou vám trio mladých
muzikantů představí v netradičních
podobách. Romská kultura nejsou
jen čardáše, ale také moderní
autorská hudba, která propojuje
jazz, R’n’B nebo funky s tradičními
melodiemi. Nalaďte se s Dobrými
lidmi (překlad Lače manuša) na
Světový romský festival KHAMORO,
který proběhne v Praze
v posledním květnovém týdnu!

Vyrvaly srdce Zuzaně Navarový, obalily ho šesti kytarovýma a čtyřma basovýma strunama, přesprejovaly a vytvořily nenápadný, ale
intenzivní hudební organismus s vlastnostmi melancholického plamenometu. Krásný slova, krásný hlasy, krásný věci.

Vitus / Smíchovské nádraží / 17:00
Složení: Vít Vojík - zpěv, kytara (looper) .
Spoluhráči na mě nezbyli, tak loopuju, aby to nebylo tak suchý. Nabídnout tak můžu vlastní tvorbu i pár coverů ve svěží úpravě, co dokážou zlepšit den. Sic jsem sám, ale o to větší show to bude. Amen.

Karolína DraMa + Jan Kašpar / Smíchovské nádraží /
Vol.54 / Smíchovské nádraží / 9:00
Složení: Daniel Šatra – saxofon, Iva Kejzlarová – basa, Roman
Palisa – piano, Václav Pitule - bicí.
Čtyřčlenná kapela hrající převážně jazzové standardy.

Wild Flow / Smíchovské nádraží / 10:00
Složení: Roman Palisa – klavír, Jan Košťálek – kytary, Martina
Nováková, Šárka Vencová – zpěv.
Jsme čerstvě založená skupina a kombinujeme moderní skladby
s klasickým zvukem.

Paramind Duo / Smíchovské nádraží / 12:00
Složení: Valdemar Shíbal - akustická kytara, zpěv, Oskar Hes - cajon
Hrajeme autorskou tvorbu s českými texty, žánrově spadáme převážně mezi folkaře.

SATB project / Smíchovské nádraží / 13:00
Složení: Jan Michálek, Václav Mašek, Tomáš Němec, Martin Heyzl
- saxofony.
Multižánrové saxofonové kvarteto v obsazení soprán, alt, tenor,
baryton.

Jiří Szkandera Trio / Smíchovské nádraží / 14:00
Složení: Jiří Szkandera – Piano, Pavel Zeman – Kontrabas, Jakub
Švejnar – Bicí.
Jsme klavírní jazzové trio, které se zaměřuje převážně na interpretaci hudby moderních jazzových autorů. Naší hudbu kombinujeme
s prvky blues, fusion i klasické hudby.

18:00

Složení: Karolína DraMa – zpěv, akustická kytara, Jan Kašpar akordeon.
Karolína DraMa a Jan Kašpar se potkali ve škole a po spojení jejich
nástrojů – zpěvu, akordeonu a trochu kytary – se rozhodli zkusit to
nejtěžší pódium pro koncert – totiž hraní na ulici. Příležitost hraní
v metru vzali jako samozřejmost – není snad pražské metro jen zastřešená ulice? Snad tedy Vás, náhodné kolemjdoucí, vtáhne toto
duo do děje chansonů zpívaných ve francouzštině i češtině.

QUAOAR / Smíchovské nádraží / 19:00
Složení: Klára Vytisková – kytara, zpěv, Zuzana Vytisková – kytara,
zpěv.
Autorský folk s příměsí latiny, klasiky, jazzu... Skládající kytaristka
a hrající textařka v sesterském dvojhlasu.

KACZI / Smíchovské nádraží / 20:00

Cactus Madness / Florenc / 14:00

Složení: Kaczi – klávesy, akordeon, kytara, looper, zpěv

Složení: Miroslav Nováček - trubka, Martin Houserek - trombon,
Anežka Urbanová - tenor saxofon, baryton saxofon, Kryštof Danczi
- alt saxofon, Dalimil Smrž - piano, Daniel Heřman - el. kytara, Jan
Heřman - baskytara, Ondřej Jelínek - bicí

Kaczi je ostravská zpěvačka a písničkářka, která miluje hudbu, tak
jako život. Prostřednictvím své tvorby přináší radost posluchačům
nejen v hudebních klubech, ale také v ulicích jakožto buskerka
s akordeonem. Takto vystoupila například ve Vídni, Grazu, Krakowě
nebo skotském Edinburghu.

The Name / Smíchovské nádraží / 21:00
Složení: Ksenia Popova - zpěv, Denis Van der Ben - klávesy, Dominik
Vozobule - baskytara, Jiři Rambousek - kytara, Karel Saidl - bicí.
Kapela žáků KJJ. Myslíme, že hudba nemá žádné hranice.

Strength and Beauty / Florenc / 10:00
Složení: Denisa Gyürkeová – piano, Tereza Pohlreichová – sax,
Michal Vančák – bas, Petr Blahut, Václav Matěcha – bicí, perkuse.
Kvintet hrající současný jazz, melodická sóla obou protagonistek
citlivě doprovází vynikající rytmická sekce obohacená o perkuse.
Neváhejte a přijďte!

Kapela, fungující čtvrtým rokem, se zaměřuje hlavně na
skladby žánru funk, ale nevyhýbá se i jiným oblastem jako
fusion, jazz a latin. Naši oblíbení autoři jsou např.: Electro Deluxe, Phil Collins, Tower of power, nebo Pat Metheny.
Pedagogickým vedoucím je Jan Linhart.

Big band VOŠ / Florenc / 19:00
Vedoucí: Milan Svoboda
Složení: Mioslav Nováček, Jan Heřman, Roman Volf, Jakub Gatek trubky, Martin Houserek, Zdeněk Borecký, Tereza Drvotová - trombony, MartinForst , Lenka Molcanyi, Zdeněk Tománek, Ondřej Cívka,
Pavla Krylová - saxofony, Standa Falář - kytara , Albert Romanuti
- klávesy, Martin Gerla - basa, Marcel Koňa – bicí.
Orchestr vedený prof. Milanem Svobodou hraje jeho autorské skladby a aranžmá. Je složen ze studentů VOŠ a žáků konzervatoře.

Afro-latin Rhythm Session / Florenc / 11:00
Složení: Ondřej Kabrna – leader, akordeon, perkuse, Petr Tíkal –
kytara, Alois Zatloukal – housle, perkuse, Pavel Zeman - baskytara,
Ondřej Jelínek - bicí, perkuse, Denisa Gyürkeová – klávesy, perkuse, Dalimil Smrž – klávesy, perkuse.
Kapela je výstupem semináře kolem rytmických základů afroamerické hudby, neváhejte a přijďte si poslechnout hudbu Západní Afriky, Brazilie, jakož i fusion v podání party lidí, kteří chtějí řešit hudbu
od základů, tedy od rytmu...

Hip hop session / Florenc / 12:00
Složení: Adam Albrecht, Olesia Ochepovskaya – klávesy, Viktoriya
Mischenko – zpěv, Michal Havlíček – kytara, Sam Barcík – baskytara. Vítězslav Patočka – bicí.
Kapela čerpá z tvorby neosoulových legend jako třeba Eryka Badu,
mladších tvůrců z různých koutů světa (např. Ivan Dorn), ale také
různých progresivních tvůrců současné scény, která kombinuje hiphop s jazzem, fusion a dalšími styly. Velkou inspirací se nám proto
stali australští Hiatus Kayote a další.

K band / Florenc / 16:00

Složení: Jakub Nývlt – bicí, Karol Komenda – kytara, zpěv, Sam Barcík – baskytara, Ondřej Kabrna - klávesy.

Složení: Nováček Miroslav, Hädler Raphael, Holoubek Tomáš trubka, Bursa Tomáš - trombon, Dražková Veronika - altsaxofon
Michálek Jan, Mašek Václav - tenorsaxofon, Douda Jakub - barytonsaxofon, Smrž Dalimil – klávesy, Denisa Gyürkeová - klávesy,
Červinka Jakub - kytara, Pelc Dalibor - baskytara, Klement David
– bicí.

Kapela kolem Kuby Nývlta hraje hudbu na pomezí rocku, fusion,
metalu a jazzu, vznikla taktéž jako příprava na absolventský koncert. Neváhejte a přijďte na slušný nářez :-))

Soubor vedený prof. Janem Kučerou se zaměřuje na fusion music.
Dnes v něm působící studenti jsou již třetí generací interpretující
skladby z oblasti jazz bigband, jazzfunk a soulfunk music.

Sausage party / Florenc / 13:00

BIG BAND KJJ / Florenc / 17:00

Kytary “napříč žánry” s bicími / Muzeum / 13:00

Složení: Kryštof Danczi, Tereza Pohlreichová, Nela Dusová, Anežka
Urbanová, Martin Heyzl - saxofony, Jan Heřman, Michal Hadaš, Jan
Veverka, special guest Jarda Kohoutek – trubky, Martin Houserek,
Jakub Žídek, Miroslav Nejdl, Martin Hubner - trombony, Ronald
Janeček – kytara, David Novotný nebo Jan Kovářík – piano, Matěj
Drábek nebo Tomáš Prajzler – baskytara, Ondřej Jelínek - bicí.

Složení: David Richter – kytara, perkuse, Markéta Vedralová - kytara, perkuse, bicí, Jonáš Kaufman - kytara , basová kytara, Matěj Bok
– kytara, basová kytara, perkuse, Karel Saidl - bicí.

Big band KJJ má v repertoáru moderní jazzové skladby, jazzové standardy i kompozice patřící do klasického velkokapelového repertoáru.

Rytmika muzikálového oddělení / Muzeum / 14:00

Interstate 76 / Florenc / 21:00
Složení: Heřman Jan - baskytara, Heřman Daniel, Ronald Janeček kytary, Plašil Pavel - bicí, Ondřej Kabrna j.h. – klávesy.
Kapela čerpá z tvorby současných progresivních tvůrců a seskupení, jako jsou Plini a z klasiků žánru fusion jako je Jaco Pastorius, Jeff
Beck, Dominic Miller.

Richard The Late / Muzeum / 9:00
Složení: Sabina Helikarová – zpěv, Dalimil Smrž – klávesy, Jakub
Koláček – bicí, Jonáš Kaufman – kytara, Richard Jozefy – baskytara.

„Hrajeme si“, co nás baví - např. latina a skvělý brazilský virtuos
Baden Powell – a ještě mnoho další muziky

Složení: Jakub Dřevecký – bicí, Šimon Krátký - basová kytara, Jan
Lafek – kytara, Pavel Macar - piano.
Rytmika doprovází zpěváky muzikálového a pěveckého odd.

Carevna / Muzeum / 15:00
Složení: Adel Zinurova - zpev, Kuba Vlášek - klavír, Jan Korba basa, Dominik Koula - bicí, Dominik Šuk - kytara, Bulat Abdurakhimov - kytara
Začali jsme hrát před 4 měsíci, stylově se rozumíme. Carevna se
říká ve škole o Adel Zinurové. Bylo to vymyšleno někým ze starších
ročníků, tak jsme se rozhodli použít ten název pro naši kapelu.

Mladá talentovaná kapela za doprovodu Richarda Jozefyho hrající
svěží pop-funkové melodie a hity, které vás dostanou, v čele s rozkošnou zpěvačkou Sabinou Helikarovou.

PAMELA / Muzeum / 16:00

20 Minutes / Muzeum / 10:00

Vlastní pop/rnb tvorba v angličtině.

Složení: Simona Katzer – zpěv, Denisa Katzer - zpěv, kytara, Jan
Koudela – Basa, Vojta Šeliga – klávesy, Martin Šrot – bicí (drum pad).
20 Minutes je pražská art-popová kapela, jejíž jádro tvoří výjimečně
dvě frontmanky - jednovaječná dvojčata.
Sestry Simona a Denisa Katzer za sebou mají hostování a spolupráce s významnými muzikanty české scény, (Mandrage, Adrian T. Bell,
Tata Bojs, Lake Malawi, LUNO) a přes dvě stovky samostatných
koncertů. Nabyté zkušenosti uplatňují v jejich projektu 20 Minutes,
který odstartoval své působení v roce 2010.

Night Session / Muzeum / 11:00
Složení: Karolína DraMa – zpěv/vokály, Em Ká – zpěv/vokály, Ondřej
Mačát – zpěv/vokály/elektrická kytara, Karel Koloběh – baskytara,
Ondřej Štoček – klávesy, Roberto Richi – vokály/bicí.
Night Session je pražská párty kapela, která se nebojí pustit do coververzí těch nejslavnějších rockových a popových hitů. V repertoáru má skladby, které téměř bez vyjímky bouraly žebříčky hitparád
a které ve své době určovaly vývoj populární hudby. Klasickou sestavu ve složení bicí, baskytara, klávesy a elektrická kytara, doplňuje
dvojice divokých zpěvaček, které Vás v metru dostanou do varu!

Složení: Pamela Koky – zpěv, Michal Havlíček – kytara, Dominik Vozobule – baskytara, Martin Forst – saxofon, Vítek Patočka – bicí, Jan
Zlatuška – klávesy.

Dragon’s Brew / Muzeum / 17:00
Složení: Kateřina Horáčková – alt a tenor saxofon, Štěpánka Mašatová – příčná flétna, Jan Bára – elektrická kytara, Jiří Vyšohlíd sr
– klávesy, Jiří Vyšohlíd jr – baskytara, Vít Skalička – bicí.
Dragon’s Brew hraje autorské kompozice, obohacené o spoustu improvizací. Vychází z elektrického jazzrocku a posouvá se k modernější fusion. Hlavní devizou kapely je radost z hudby a z improvizace.

Tony’s Not Here
Interstate 76
The Name
21:00

Klapka

20:00

Kaczi

Yanna

Lače Manuša

19:00

Quaoar

Big Band VOŠ
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Muzeum – společný vestibul linek metra A a C
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SATB Project
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Hip Hop Session
Paramind Duo

Phill Kotty + DJ Akvamen
12:00

Strenght and Beauty

Afro-latin Rhythm Session

Wild Flow
10:00

Florenc

11:00

Partička studentů konzervatoře, kterou spojuje nejen láska k big
beatu a kapela Tony’s Not Here jim poskytuje prostor, kde se mohou
nejen hudebně vyřádit.

Vol.54

Složení: Magdalena Řehořová – zpěv, Samuel Barcík – basa, Jakub
Žídek – piano, Jakub Červinka – kytara, Jakub Nývlt - bicí.

09:00

Tony’s Not Here / Muzeum / 21:00

Smíchovské nádraží

Endless melody je na scéně dva roky, má pět rozvášněných členů, kteří
společně dávají dohromady autorský repertoár pohybující se na pomezí
hard rocku a metalu. Ve své tvorbě se zabývají soudobou společností,
problematikou každodenního života, odkazy různých umělců, láskou
a sebeláskou, vesměs tedy přírodními halucinogeny. Společně spolu
sdílejí taktéž autorskou garáž ve svazích spanilé unescové Třebíče.

Hradčanská

Daniel Růžička - bicí, David Chytka - el. kytara, (Michal Ondráček-baskytara - nebude přítomen).

Nalaďte se v metru 18. 4. 2018

Složení: Marie Křížová - zpěv, Lukáš Krupička - zpěv, el.kytara

14:00

20 Minutes

Endless Melody / Muzeum / 20:00

Night Session

Muzeum

Hudební skupina KLAPKA je na POPové scéně sice krátkou dobu,
ale svými chytlavými melodiemi a výstižnými texty se připojuje již ke
stálicím české POPové scény.

Richard The Late

Složení: Jan Zlatuška - zpěv, klávesy, Jan Žvak - trubka, Michal Havlíček - kytara, Jan Heřman - baskytara, Zdeněk Puchmeltr - bicí.

Sausage Party

Kytary “napříč žánry” s bicími

KLAPKA / Muzeum / 19:00

HLEDÁME
ŘIDIČE TRAMVAJE

Nabízíme:

35 000 Kč

MĚSÍČNÍ MZDU A PRACOVNÍ
SMLOUVU NA DOBU NEURČITOU

 Výrazně zlevněné
Zaměstnanecké jízdné
i pro rodinné příslušníky
(lítačka)
 Penzijní připojištění po
roce
výkonu práce v hodnotě
1 100 Kč
 3 dny zdravotního volna
s náhradou mzdy
 Možnost dotovaného
ubytování v ubytovně
za cca 2 000 Kč/měsíc

 5 týdnů dovolené
 Příspěvek na stravování
formou stravenek
v hodnotě 100 Kč
 Možnost rekreace
a příspěvek ve výši
až 3 000 Kč na dětskou
rekreaci aj.
 Poukázky FLEXIPASS
ve výši 3 200 Kč/rok
 Zázemí velké společnosti
s dlouholetou tradicí
 Stejnokrojové vybavení

Požadujeme:
 Platný řidičský průkaz
skupiny B
 Ukončené základní
vzdělání
 Výpis z rejstříku trestů
 Výpis z evidenční karty
řidiče (osoby)

 Dobrý zdravotní
stav (dle příslušné
vyhlášky MZ)
 Příjemné
a reprezentativní
vystupování
 Věk min. 21 let

222 672 856
Více na: dpp.jobs.cz

