OSECKÁ POHODA SE KONÁ NA HŘIŠTI SK SLAVOJ OSEK
od 20. 5. do 22. 5. 2022
Program:
Pátek 20. 5. 2022 od 19 hodin

Hudební a taneční klubový večer. Velký stan - hřiště Osek

19.00 Cimbura & Pohoda – Jan Nový Cimbura, Rockový a bluesový zpěvák, skladatel, textař, kytarista
a baskytarista. Hraní s Pohodou. Moji spoluhráči parťáci, kteří už byli u zrodu Pohody v roce 1984. Bluesový
kytarista Jirka Krombholz a baskytarista Ivan Křenek.
20.30 Lenka Dusilová solo – Česká populární zpěvačka a písničkářka. Je známá svým působením v
kapelách Sluníčko, Pusa či Lucie. Doma má několik sošek hudebních Andělů.
22.00 Taneční skupina Bel Dance – Taneční styly tribal fusion a metal bellydance. Jedná se o moderní
tance s orientálními prvky.
22.30 Cocoman + DJ – Cocoman servíruje šťavnatý hudební mix plný výživných českých textů a do jeho
hudebního víření stejně přirozeně zapadá folková litanie, moderní reggae nebo karnevalové EDM. Každá
show je cestou ke karnevalovému šílenství.

Sobota 21. 5. 2022
10.00 – 15.00 Dětský den
Soutěže, zábava a hry pro děti. Vystoupí sokolnik s dravci, lví tanec, vystoupeni aerobik ZŠ Osek, taneční
skupina Bel Dance, divadlo, vyjižďka na koních, soutěže, hry, skákací hrad, čtyřkolky
- podrobnější program je uveden samostatně
==================================

15.30 The Agies – Silně melodický repertoár převážně ve středním tempu s lehce melancholickým
nádechem.
16.30 Luboš Pospíšil 5P – Hudební kariéru odstartoval v řadách populárního C&K Vocalu. Od roku 2007
je aktivní formace 5P Luboše Pospíšila, do které přizval generačně mladší spoluhráče a autory.
18.00 Krausberry – Je to blues-rocková a hard rocková skupina založená zpěvákem Martinem Krausem
v roce 1984 poté, co opustil skupinu Bluesberry.
19.30 Inflagranti a Pepa Vojtek – České smyčcové trio INFLAGRANTI přitahuje do koncertních sálů
nejen fanoušky klasiky, ale i rockery, kteří si mohou poslechnout oblíbené pecky v podání sexy tria a navíc
ještě v doprovodu rockového hlasu, jako je Josef Vojtek, který je frontman skupiny Kabát.
21.15 Vypsaná fixa – Pardubická skupina mající základy v rocku obohaceném o prvky jiných žánrů; sama
kapela se někdy označuje za pop punkovou. Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, surrealistické
texty, které píše frontman Michal Mareda.
23.15 Fast Food Orchestra – Stylová rozmanitost a obohacení zvuku kapely o prvky reggae, dancehallu,
ragga, rocksteady, punku, hip-hopu, popu nebo breakbeatu. Fast Food za více než deset let aktivního
vystupování se svým repertoárem objeli téměř celou Českou republiku a opakovaně se také objevili na
pódiích zahraničních klubů a festivalů.

Neděle 22. 5. 2022
14.00 Rožmitálská venkovanka – Dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka působí mezi českými
dechovkami již 30 let! Navazuje nejen na tradici rožmitálských, březnických a hvožďanských dechovek, ale
chce pokračovat v odkazu předků, výborných muzikantů z kraje pod Třemšínem.

