Vstupenky u nás v předprodeji!
21.12. ve 20.00 hod.

RICHARD MÜLLER, MICHAEL KOCÁB A ONDŘEJ SOUKUP PŘIPRAVUJÍ SPOLEČNÉ ŠANSONOVÉ
TURNÉ!
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI I V POKLADNĚ KLUBU KULTURY, NA KKUH.CZ A V
SÍTI TICKETPORTAL a TICKETMASTER.

Tak tohle bude opravdu výjimečné! Tři výrazné osobnosti československé hudební scény se spojily a
chystají společné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup fanouškům zahrají a zazpívají
"šansony a jiné písně". Program podzimního turné s tímto názvem se sice teprve tvoří, ale už nyní je jasné,
že významnou část repertoáru budou tvořit písně z alba "V penzionu svět". Nenechte si proto ujít tuto
hudební lahůdku.
Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup se sice znají již desetiletí, ale na společné turné vyrazí
úplně poprvé. Kromě známých šansonů v programu zazní i méně hrané písně z repertoáru Richarda
Müllera a Michaela Kocába, chybět ale samozřejmě nebudou ani ověřené hity ve výjimečném aranžmá
doprovodné hudební skupiny.
"S tímto nápadem přišel můj manažer a kapelník Juraj Kuchárek a mně se to zdálo jako velmi
dobrý nápad. Michaela Kocába si velmi vážím a mám ho rád, stejně jako Ondřeje Soukupa, a
upřímně se těším, že spolu strávíme skoro půl roku. Budeme hrát písně z legendárního alba ‘V
penzionu svět‘, u jehož nahrávání jsme se s Michaelem Kocábem poprvé pracovně setkali, ale
přidáme i nějaké ověřené ‘vypalovačky‘, které lidé mají rádi. Jako každý rok zazní skladby
v jiných verzích i jiných aranžmá. Mám rád, když s písněmi, které jsou ověřenými hity,
pracujeme, dolaďujeme je a vždy jsem zvědavý, jak na to lidé zareagují. Zatím to přijímali s
nadšením, věřím, že tomu tak bude i tentokrát, " uvádí k nadcházejícímu projektu Richard Müller.
Michael Kocáb i Ondřej Soukup jsou české hudební legendy, které mají na kontě velké množství hitů. Oba
tak nabídka společného turné s Richardem potěšila. Během turné absolvují více než 30 koncertů po Česku
a Slovensku.
Koncertní program se bude skládat ze šansonových písní z autorské dílny Hapka / Horáček z tematicky
nosného alba "V penzionu svět", na kterém v roce 1988 excelovali kromě jiných interpretů právě i Richard
Müller a Michael Kocáb.
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