Spolek
Verbum et musica

Církev československá husitská
náb. obec Brno-Maloměřice

zvou na koncert
SKUPINY

DNA – DEJ NÁM AKORD

ZPÍVANÁ LÁSKA

18. 10. 2019 V 18:00 HOD.
SBOROVÝ DŮM BETLÉM, SELSKÁ 53,
BRNO – MALOMĚŘICE
KONCERT SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA
Mediální partner

BRNA

DNA – Dej Nám Akord
Vokální skupina DNA - Dej Nám Akord se pohybuje
na akapelové scéně už mnoho let. Na začátku se
věnovala
především
interpretaci
černošských
spirituálů, poté českým a černošským lidovým
skladbám, ale ve svém repertoáru má i klasické
vokální skladby. V poslední době se skupina DNA
orientuje na jazzové standardy a jazzově laděné
úpravy populárních písní. Ale nedílnou součástí jejich
koncertů jsou i autorské skladby Tomáše Přikryla,
Soni Kiliánové a Václava Brázdy. Podle toho o čem je většina písní se zdá, že nejdůležitějším
citem v životě je láska - a tak tentokráte vystoupí skupina DNA s programem nazvaným:
"Zpívaná láska", ve kterém uslyšíte několik autorských skladeb o lásce, ale také vokální
úpravy mnoha slavných melodií, například skladbu "Can't help falling in love" (nemůžu si
pomoct, abych se nezamiloval), kterou svou interpretací proslavil Elvis Presley, jazzový
standard z roku 1935 "Lulu's back in town" - o nervozitě při návratu známé krásky do
města, hit "Stand by me" (Zůstaň se mnou), který se drží v mnoha verzích v čele světových
hitparád už půl století a zpívají ho i současné největší hudební hvězdy. Budete mít
příležitost slyšet i mnoho dalších písní, které vás jistě naladí do příjemné nálady.
PROGRAM KONCERTU ZPÍVANÁ LÁSKA
Sborový dům Betlém, Selská 53, Brno - Maloměřice
1. True colors
2. Deep River
3. Vše je jak má být
4. Can`t help falling in love
5. Náruč
6. Run To You
7. Lulu`s Back In Town
8. Řekni
9. GoodNight Sweetheart
10. Ja-Da – verze Jede sedlák – Padá-vánoční
11. Stand By Me
12. Mám Tě rád
13. Route 66
14. Scandinavian Shuttle
15. Michelle
16. Autumn leaves
17. Hallelujah
18. Já se těším
19. I Love the way you love
20. Andělé

