:: kde to je / kdo to dělá / co se nesmí ::

::: Open Mic POTRVÁ # 22 ::
Kavárna POTRVÁ

4. 3. 2009
:: Co je to Open Mic POTRVÁ?
Kavárna POTRVÁ
Srbská 2, Praha 6 – Dejvice
www.potrva.cz
divadlo@potrva.cz
725 806 097

:: volná možnost krátkého veřejného vystoupení
:: výjimečná příležitost slyšet jindy neslyšené
:: písničkářská dílna
:: místo setkání
:: žádné předsudky a škatule
:: žádné hlasování ani bodování ani porota

Kavárna POTRVÁ se nachází asi 3 minuty chůze ze stanice metra A Hradčanská (východ
Bubenečská). Za železničním přejezdem doprava a pak asi 100m rovně ulicí Pod Kaštany.
První levé nároží vás už navede. K dispozici jsou teplé bagety, tousty, velký výběr nápojů,
knihy, noviny, časopisy, stolní hry a další pozornosti podniku.

Po 18. hodině je kavárna nekuřácká!
Zapálit si můžete venku. Děkujeme.

Neobjednávejte si prosím presso.
Horké nápoje si objednávejte do 18:30 nebo po skončení produkce.

:: Kdo může před mikrofon předstoupit?

Dnes vystoupí
Hanka Čechová
Jan Jícha
Jir-Ka
Adam Katona

:: básníci a písničkáři všeho druhu
:: kdo se přihlásí předem, dostane přednost a bude
s předstihem uveden na internetu a zde

J. Škrdla a K.Bárta
QUAOAR

:: Jak dlouho smím hrát?
:: přihlásím-li se předem, nanejvýš 12 minut
:: přihlásím-li se na místě, nanejvýš 5 minut
:: Jaké jsou technické podmínky?
:: malé nízké pódium
:: profesionální zvuková technika + zvukař
:: divadelní osvětlení | piano | šatna a sprcha

Open Mic POTRVÁ pro vás připravuje a uvádí: Jan Řepka
Kontakt: jan.repka@volny.cz nebo raději osobně

www.nestihame.cz/openmic
Open Mic POTRVÁ #23 se koná 1. 4. 2009.
Open Mic POTRVÁ #24 se koná 6. 5. 2009 – host: Justin Lavash (GB).
Open Mic POTRVÁ #25 se koná 3. 6. 2009 – host: M. Dvořák a V. Slunéčková.

:: Od kdy do kdy a co za to?
:: začínáme v 19:00 – hrajeme nejdéle do 22:00
:: vstup volný
:: a kdo přivede další 4 lidi, má vstup … také volný!
Zájemci nechť píší na email (předmět: openmic)
jan.repka@volny.cz

host
------Vladimír MERTA
:::
změna programu
dost možná

:: doporučujeme / další open scény ::
:: Red Room Bar & Café | http://www.expats.cz/prague/event.php?id=9240
| Každá neděle.
:: Globe Café & Bookstore | http://www.alchemy-prague.com
| Každé první pondělí v měsíci.
:: Royal Oak | http://www.royaloakprague.com
| Každá středa.
:: Nová síň | http://www.vaclavkoubek.cz/nova-sin
| Každé druhé pondělí v měsíci.
| Předkola soutěže „Česko hledá písničku“.
:: Rock Café | Michaelkyselka@centrum.cz
| Koná se nepravidelně.
:: Dále doporučujeme festivaly Zahrada, Porta, Okolo Třeboně, Prázdniny v Telči, Folkové
prázdniny, Notování pod Vyšehradem. Všechny jmenované i mnohé další buď slouží přímo
k vyhledávání nových talentů nebo nabízejí scénu/y i pro dosud nezavedená jména.
:: Vlastní koncert si můžete uspořádat v mnoha pražských klubech. Snadno to půjde zde:
Carpe diem, Nová síň, Rybanaruby, Čajovna Romantinka. Na více překážek narazíte v
renomovanějších či nejen hudebně profilovaných klubech: Balbínova poetická hospůdka,
Salmovská literární kavárna, Studio Rubín, Kavárna POTRVÁ, Kaštan, Černá labuť aj.
:: Máte-li vlastní tipy a zkušenosti, využijte Open Mic POTRVÁ jako jejich „minitrh“.
:: Na internetovém „veletrhu“ nepřehlédněte st(r)ánky Bandzone.cz a MySpace.com.
:: Slušný seznam festivalů, klubů a písničkářů najdete na www.nestihame.cz/links.php.

:: doporučují nás / mediální podpora ::
:: RockMag.cz | www.rockmag.cz
| Převážně rockový internetový magazín.

:: slovo k historii ::
Nápad založit v Praze písničkářskou open scénu ála Greenwich Village 1961 vzešel
z hlavy mladého autora písní, básní a překladů a publicisty Michala Bystrova někdy
na podzim 2006. S oživením myšlenky mu pomohl písničkář Jan Řepka, který domluvil
první termíny pořadu v Kavárně pod Vesuvem, kde už více než dva roky hrával s duem
Nestíháme.
První, tehdy ještě Karlínský, Open Mic se zde konal v úterý 6. února 2007
a s pravidelnou měsíční periodicitou vydržel v Kavárně pod Vesuvem do října. Po dvouměsíční přestávce pak přesídlil do klubu Carpe diem nedaleko stanice Flora, kde se pod
názvem Vinohradský Open Mic konal do konce roku 2008. Počínaje lednem 2009 nese
pořad název po svém novém působišti, divadelní Kavárně POTRVÁ, a hraje vstříc novým
uším.
Během jedenadvaceti pořadů prošlo Open Micem téměř 75 různých písničkářů a
další a další se hlásí. Píseň žije, dokud se zpívá!

:: vaše poznámky a malůvky ::

