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»»CZECH DIDGERIDOO & DRUMSCZECH DIDGERIDOO & DRUMS««
& & 

»»ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ VE SPOLEČNÉM KRUHUZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ VE SPOLEČNÉM KRUHU««
pátek 25. února 2010 v 18,30h

tančírna Nebe na zemi, Jesenická 11, Praha 10, Záběhlice

PROGRAM:
☼ 18,30h aktuální informace ze života občanského sdružení

Přijímání nových členů NK o. s. - zájemci o členství 
nechť se infomují na níže uvedených kontaktech

☼ 19,00h – 22 h  CZECH DIDGERIDOO & DRUMS

Zdeněk Vilímek (Olomouc)
provozovatel webu CZECH DIDGERIDOO, zakázková výroba a prodej didgeridoo,

individuální výuka a workshopy, tréninkové CD, koncerty, prezentace.
Marian Vajčner (Véska u Olomouce)

provozovatel webu CZECH DRUMS, výroba, prodej a oprava bubnů, prodej
netradičních hudebních nástrojů a etnických výrobků.

Tomáš Dufek (Dolní Radslavice u Velkého Meziříčí)
výroba a prodej didgeridoo, šamanských rámových bubnů, irských bodhranů,

ústních harf a dalších netradičních hudebních nástrojů.

Krátké představení - o vzniku a vývoji naší spolupráce. ☼ O výrobě našich hudebních nástrojů - 
didgeridoo, bubny a ostatní. ☼ Ukázka netradičních hudebních nástrojů - klasické a teleskopické 

didgeridoo, různé typy djembe a rámové bubny, ústní harfy apod. ☼ Stručně o výuce hry na didgeridoo a 
bubny. ☼ Dotazy a volná diskuse ☼ Možnost vyzkoušení prezentovaných hudebních nástrojů.

☼ SPOLEČNÉ MUZICÍROVÁNÍ...

Možnost zakoupení Koncovky, a dalších přirozeně znějících nástrojů 
vstupné: 

 členové občanského sdružení: 50,- Kč; děti do 12let zdarma
ostatní: 100,-Kč dospělí; 50,-Kč děti 5-12let

Rodinné vstupné: 75,-Kč členské : 150,-Kč ostatní (2 rodiče + děti)

! VLASTNÍ NÁSTROJE S SEBOU !
a domácí kulinářské výrobky též ... čaj na místě k dispozici. 

KONTAKTY:
Jan Heyrovský – předseda o. s.: m: 777-333-594 e: honza@navratkoncovky.cz
Petr Broniš – místopředseda o. s. - m: 739-764-559 e: petr.bronis@seznam.cz

WWW.NAVRATKONCOVKY.CZWWW.NAVRATKONCOVKY.CZ
Spojení: 

Strašnická Metro A, bus 188, 101, 224
Pankrác Metro C, bus 188 

zastávka bus Jesenická
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