Cestovatelský pořad, dvakrát 50 minut s přestávkou

Zpěv a kytara Věra Klásková
Komentář Karel Tampier
Zábavné povídání o našich cestách na Britské ostrovy v letech 2011 až
2015. V první polovině pořadu zazní 6 písní z Anglie, Skotska a Irska.
K tomu promítáme vlastní fotografie v HD rozlišení. Druhá část programu je
věnována besedě k aktuální situaci ve vztazích Spojeného království a EU
s dalšími písněmi a fotografiemi; její obsah průběžně aktualizujeme.
Při našem putování jsme získali řadu dojmů a občas zažili i překvapení,
která se nám podařilo zdokumentovat. Myslíme, že máme o čem vyprávět,
aniž bychom z programu udělali nábor cestovní kanceláře. Pořad jsme
začali připravovat v květnu 2017, kdy se Spojené království chystalo
k odchodu z Evropské unie a kdy pro Skotsko a Severní Irsko nastala nejistá
situace do budoucna. Chystá se „rozpojené království“?
Seznam skladeb pro OSA je na http://klaskova.cz/osa_britanie.php
Věra Klásková zpívá anglicky, doprovází se na kytaru. Karel Tampier povídá
a ovládá projektor. Fanoušci cestovatelských pořadů a příznivci Britských
ostrovů si přijdou na své.
Malé prostory zvládneme bez mikrofonů. Máme vlastní projektor, plátno a
notebook. V utlumených sálech s kapacitou do 120 diváků můžeme použít i
vlastní malou zvukovou aparaturu za příplatek 500 Kč. Ve větších sálech
potřebujeme ozvučení: mikrofon na zpěv, mikrofon pro přednášejícího,
linku na kytaru, odposlech, jednoduchý efekt (hall), větší projekční plochu.
Můžeme použít i místní projekční zařízení, pokud má HD rozlišení.
Další technické podmínky: Židle a malý stolek na scéně, sklenice s vodou.
Šatna, WC, možnost umytí rukou teplou vodou, zrcadlo. Parkování blízko
místa vystoupení.

Fotografie z cest: www.klaskova.cz/cz_galerie_z_cest.php
Z koncertů: www.klaskova.cz/cz_galerie_z_vystoupeni.php
Videa: www.klaskova.cz/cz_videa.php

Na stránkách www.klaskova.cz najdete veškeré
další informace, které můžete využít k propagaci
jejího vystoupení. Fotografie ve vyšším rozlišení
pro tisk si můžete stáhnout na
http://www.klaskova.cz/cz_foto_velke.php

Cena: 8000 Kč
Cestovné je zahrnuto v ceně.

www.klaskova.cz
tel. 735 066 708

Manažer: Ing. Karel Tampier
manazer@klaskova.cz

Plakát si můžete stáhnout ve formátu PDF na
http://www.klaskova.cz/g_plakaty/plakat_britanie.pdf

