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Vliřerr;i ::ec1allce,

. rí'ovol-L.e, abychom l"Iás b.ímt'o pozvaJ..i.
l< návšt:]:vě pozortrhor]nó ktrl"nKoNcERT
Lrrr:ní a]<eo
PRo sALvÁŤoR", l.'t'erá se uskrrtsšní ve ť.inec'n
?.C:.3.1993 ( tc1kový ]<oncer|!) a, 27.3.1993 (rockový ]<oncerL) v l<rnovsJ<i,,.r
.Jivacl1:. .l"í]L'ěř*l'- z třclrto ]<oncertťr bur1o vt-:noviín na podporu clostav};y
clraritat ivnílrc ť]'omu Salvá"bor v i(rnovt-:, neclaJ.€l.'o p<rltt,ní.rro mís ta í]v-t'! írl .
čj.nrrost sa].vátot..rr bttť]e spo'i.ívaL' v pr:lr'lá11;írrí sociálně-výclrovných k,.r::zů
pro vozíčl<iiř:eS cyklickým zaměřením. V našem státě <josucl nee:<ístu j:
ř:ír<lilí: poc]obnó zaří.zení, kteró by posl<ytovaIo postiženým lic]em mo:inos|:
s.:bevzr1.!1;ivání v ob].astí zr1ravoLní prevenee a zvládání životrr.í přa:i:
ve zmčnčlrýclrřivot.níclr podrníirl<áclr. Konce1rcc clomu Salvát'or je tak. vyjí'rle.jrtá, že nyrrí- již y:rojevrr jí zá jem o spo1upri.rci i j"iné zalrraniční.r;lraritativní- iniciativy,
ta]<že se clá očekávaL ictro rlůsobnost i v nr::ziniírodrrí oi:last j..
Tottto }lrrl|-urní. al<cí clrLějí orgarrizát.oři ttests!<ó ínfr:rmačnía
J. *
tr:rrrí. středisl<o I1rí(S l(rn<rv a Scruthorn I'1r.rsic Centrum .I(rnov t'a]ló Ilnrr?^1'nj-t na trc1e}rl<orr 1tozici irentlil<epovarrýt:h ]-ir1í1 kterýrn není. i přes r(.:t. E'.ý
pcsun včnr:vána sbá1e r]osťat'ečnápozornost.
11r-r
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orl I9r00 tro,i. - folkový koncerť
Ilabi Danxkr Jan t{edvěd,, PaveJ. I'lobeň, .rarek l.{olravica'
Jiří l{onvrzeJ.'
oc1 15

00

ho<1.

mezinárotlní koncerť kape1 ovlivněnýeh
jižanským roekem

Generítl I,e€ , Rotor 1 Campanus , St.etson , Ya.l]e,
1ítost, }lot' DoEs, Pctr BulLas Barrcl2 llot; \u7ol)c$
IlarL'us, víĚazrrý bra]<tór, Ťhe Electric Blues Banrl
Jan lÍanson C<rtrtrt,ry Banc.1.
Pumi2a

'
Foz<1ní

za Lo, žc batc akce si. zas].ouž.ípozornost ěiro]tó veřejnosti,
.:l i]roto si rnys1í-me, žc pťrvo<tníreport'áž můžatepř..inóst í'/y. V přítla,.:i:
Vlš:lro zírjnrtr pot'vrr!'t'e úlasL t'e.leťonici<y rla čís1ea652/2'57?-, 1:aní ni.rn
VoztticovÍ r tali abyctrom rnolt1í za jis e.it patřičn.3 z,1zemí prc Vař L pr:ic j..
i{;im:

ltáženípřátelé '' jížanskéhorocku''

t

ln-qšnim,clnem se Vám d.ostává d.o rukou organizaění
íi:fornace případ'néVašíúčastis kapelou .... )....o o o.... o.,.,....
v přehlíd.ce souborů ov11vněných ve své tvorbě southern rockem.

ritatívníkongu+Yn-3'?á*"33ř"ix*B 3lř-Ť*:H3$eíi i",i.8#$**Hletáěcích q niilrláškou na tuto akcí,goubory d.ostanou-própiacené nezbytně nutné náklady,za eestování t.j. u aut benzín,u řeřéjných prostřed'tclr jízd.néa pod..Apelujeme na všechnylaby pochoflili dněšíífiprobl.ény..Y.různých

gfiráclr žiyota a proto sřé Jízďné kalkulopřispělÍ
a
neJ1evnějÍ
tak k bezproblémovénu pfuuěhu festivaya}í.co
lu.
Máne za to,že Již to,-že se pod'ařilo zoorgnnizovat
přehlíd.krr Vašíngzíky je poiÍn,Řteré ÝaĚe.jižqnské srd'ce 6ce"rá,frnanění nárolqy nebud.ou hlavnín d.ůvod'enn VašÍneúčastína koncertě.
nanýní

sobota 27,5. od' ?.oo hodÍn

Organizační body:

!:g-agyÉ..gEggĚEtI}oponrěuJene všem,kteří nají zájen o zrnrkové

zkoušly'a!ý-se přiJelí ubytóvat jrž v p{tek

hod.in'sraz v krnovskén d.ívad'Lé.Mohou
tak--bez problému hned. ráno absolvovat nacvi.čení.'/ opačnénpřípad'ě by nohla nastat sl.tuace.
kdy by_třeba Ýe ].2.oo hod.in přiJela většina í<aDel.a to jÍžnejsme scbopni orgasizátorsky zkoud'o 24.oo

šky- zvládňgut"To uznáte všichni.na tuto n-ožnost
Vás.upoaornuJenelaby Jste se mohl1 pod.J.e toho

-

zaříd'].t"

-

Zaručujeme ván aparaturu na profesíonální úrovní
s tín,žeaár.oky qa aybavení nárokr:jte na níže
uved'ených. te].eťonech, Jest}i náte speciálnr. přání.
NeJpoz([eJl vŠa-Kdo Eonce unora!
sobota 27.,n od 15.oo lrod.ín d.o ?
;

-

l_

Koncellů

Jed'notlivé soubory buďou nít v prúměnr 45nín
na.-qys!.oupegí.Vše_ však upřeeníne na nístě,p3otoŽe,něHeré kapely tak a].ouhý repertoár búá
míi nebuďou a:eebo organl'zátoř]. po-n1ch ta]c d'loubý vstup cbtít nebud'óu.Vše Je však přéťuíěteň.

*g"s*íáÍ'ttir:nBÍ'r"Ťs't" ťt áfia' á**"TůB3T3 l#*
lá .,Ésbále "voř1.

Upozclrnění:

l'{uzíkant1 jižanskéholtoncertu,kteř'í se buc]ou chtít zůčastnit
(nemríne tťm namys1Í .try'storrpení) Í pátečnízá.bavy,mají
zajištěn d1e dispozic zd'arma pouze nocleh ne soboty na nedej11.
Proto í pro ně p1atÍ pravidla. ostatních |l povo].a,nců!/
Jako na
minu1ých j1žanslýeh zrazeeh-tedy hradí s1 vstuBnó i nocleh.
Toto proved'ou přiloženou sIožen}rou v co ne jkratší době,ne j1épe d'o konce února.f,ento te::mírr Je závazný í pro ostatní ji.zapyr
Pokrrd kdokolí.ř sÍ př.1zve se sebou hosty,platí pro
ně steJnd prav1d'la Jako pro Vás $ t{m,že s1 }rratlí 1 sobotní
ubytování,teťl'y dalšách 100 Iíčza nocleh.Tuto skutečnost uvedete
na zadnl straně složenký"'Ve sÉrávě pro příJemce.Peníze ?,a stravu 9e tentokrát hromad.ně naw3'61rají,Je1ikož gáte možnost využít
služeb restauraěních zaŤ{zení, jak v d1vatlle,tak Í v bÓte].u .
Cenové re]-ace

: Blues'.S€5Slon

-?5Kč
na os/den.].CO Kč
,/
vttttrr^o
kou c<,ť - Co tr
}.{clcIeh
nl

Kontaktní ad.resy:- Pořad,atelé koncertu

;;"*;il;;;;,*
Rooseveltova
79401 T{rnov

9

Josef odstrěil
te1-065 2/2489
teI. %52/2404

d.ornů
- práce
-

Uěstské ínfornačnía kulturní středÍsko KrnovÁ[IKS,/
paní,-Díta Yoznigová

Smeralova 1
79+OL Krnov

il;;;;;;;
Produkce koncertu

Organ:izačnínana'ger

- tslrffie{,??,33

- Joe

práce

''Buxom'' Od.strčíl

pres1d'ent

Pavel

: Dita

Dixíe Bruntál

Hartl - tel.1766
Yoznicová

Kovařík

Frant'išek Bača

C69/?62+59

-

d'onů

%9l56L5L - práce
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