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Pravidelně v Desertu

Jamesson jam session
Pravidelné jazzové jamování. Vstup zdarma.

Pravidelně v Desertu

Kytarový jam
Pravidelné jamování kytarové školy zaměřené především na blues-rock. Vstup volný.

Nový program!

Vladimír Václavek
Sólový koncert Brněnské kytarové legendy. Vstup 100 Kč.

Bohoslužba Desert

Průvody klaunů
Hraje: Sylvie Krobová / Host: Sylvie Krobová & Jiří Bilbo Reidinger / Uvádí: Štěpán Hájek
Vstup volný, pravidelně v Desertu

Kusy syrového Sádla
Vernisáž výstavy kreseb biologa Jiřího Sádla.
Čtení z jeho knižně vydaného deníku Prázdná země.

Hadry z těla
Hradní pub-punk. Vstupné 50 Kč.

(Celý pondělní program v Desertu je součástí festivalu EkoBiografu 2008)

Double Bouble
Double Bouble je paradní funkrocková kapelka mladšího z nesmírně šikovných bratří Bínů a určitě to
bude stát za to. Však už nám to několikrát dokázali. Vstup 50 Kč.

Desert doporučuje!

Model bazar
Křest CD. Velice příjemná akustická hudba. Vstup 50 Kč.

Wej Wej + Cat and dogs
Koncert Brněnských kapel. Vstup 50 Kč.

Los Pejoros a klub Desert uvádí každé třetí úterý v měsíci Večer na téma...

Třetím tématem je „Gender studies“
Otevřená soutěž, ve které může kdokoliv (jednotlivec, ale i dvojice, trojice...) vystoupit na jeviště a pokusit
se zaujmout publikum, získat jeho přízeň a vyhrát hodnotnou cenu, kterou do soutěže věnuje klub Desert.
Existují jen dvě omezení – deset minut na výstup a zadané téma. Publikum svým hlasováním rozhodne
o vítězi i příštím tématu. Celým večerem provází známá moderátorská dvojice Los Pejoros.
Přihlášky a informace na mailu faustfire@seznam.cz

Šmytec
Divoký večírek u cimbálovou muzikou. Končí se k ránu!
Vstup volný, pravidelně v Desert

Obejmi démona!
Milan Ohnisko, Divadlo Krátký rozum (GML Brno)
Ve scénáři a režii Stanislava Zajíčka uvádí Dkr spektakulární defilé veršů brněnského básníka Milana Ohniska.
Autorových textů se kolektiv zmocňuje scénickou recitací; pokouší se představit jimi obrazy, příběhy,
propady, bolesti a tmy jedné duše; jsou-li patrné, možná se na dně našich zoufalství zablýskne naděje.
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Klub Desert
Rooseveltova 11
602 00 Brno

PO 17–03 PÁ 17–03
ÚT 17–03 SO 18–02
ST 17–03 NE 18–02
ČT 17–03

ICQ: 278 639 866
Telefon: 777 751 277
e-mail: info@dodesertu.com

NA POSLECH

HOSPODA U LOJZÍKA
Zvukový časopis, jehož šéfredaktorem, editorem i glosátorem je Viktor Pantůček. Provede vás tématickým
večerem aktuálně komponovaným pomocí nahrávek, které by jste jinde těžko slyšeli.
Od popěvků francouzských vykřičených domů, přes šansony až po současné pecky experimentální hudby.
Nechte se překvapit a přijďte si poslechnout nové číslo!

ELEKTRO – BEW – Barry’s electronic workshop
BEW and friends – Laptop, clarinet, trombone, bass guitar, saxophone, voice, audio effects. Music.
Acoustic and electric. Audio and video. Noise. / Barry Cullen

KONCERT

4FESTIVAL
Abstraktní Symmetry of Slush, draví Utopenci ve vlasech, teperamentní Draga Banda a hrava Bedna
odložených hraček. Zveme na večer čtyř barev hudby! www.bedna.info

Trojka – program

Út
27. 5.
20 hod.

St
28. 5.
20 hod.

Čt
29. 5.
18 hod.
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Kavárna Trojka
GSM: 777 751 133 / ICQ: 490766217 / PO–PÁ 9–03 / SO 15–03 / NE 10–03
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FESTIVAL

MULTIPLACE
Multiplace je každoroční mezinárodní nesoutěžní festival umění nových médií a síťové kultury, který se
koná od roku 2002 ve vícero městech na Slovensku, v Česku a jiných zemích. Je největší akcí svého druhu
na Slovensku a spolu s pražským festivalem Enter Multimediale a Bienále WRO ve Wroclawi patří
k hlavním přehlídkám umění nových médií ve střední Evropě. Poprvé v Trojce!

DJ TEO
Stylové míchání stylů pro všechny – dub, jazz, reggae, hip-hop, funky, oldies, dn’b, latin, dance, rock,
electro, house, rockn’roll...

DIVADLO

Kabaretní Takyryba
Premiéra nového kousku„vyjímečných amaterů“ z neotřelého a originálního spolku Takyryba. To nejlepší
a nezbytné z takyrybí poetiky.

VERNISÁŽ – PROJEKCE

El Ceibo/Fair trade/Fotografie/Film/Bolívije
O tom, jak jsou Bolívijci tajuplní a proč nemají zuby, o tom, jak se vyrábí kakao a jak se z něj stane
čokoláda, o tom, jak funguje Fair Trade a co z něj Bolívijci mají...
Výstavu zahájí sami autoři fotek – Tereza Reichová a Lukáš Lédl, kteří v Bolívii strávili tři měsíce natáčením
dokumentárního filmu o konceptu Fair Trade a životu lidí spojených s kakaem. Akce probíhá v rámci Týdne
pro Fair Trade – oslav světového Dne pro Fair Trade. Více informací na www.fairtrade.cz.

DJ TEO
Stylové míchání stylů pro všechny – dub, jazz, reggae, hip-hop, funky, oldies, dn’b, latin, dance, rock,
electro, house, rockn’roll...

VERNISÁŽ

Fenomén Kniha
Jubilejní 10. ročník projektu Fenomén kniha, který pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU. Výstava
výsledků mezinárodní soutěže studentů vysokých škol je součástí Dies Academicus a převzal nad ní záštitu
děkan PdF MU. Více na www.ped.muni.cz/warts/ …fenomén kniha

Ekobiograf
Doprovodný program mezinárodní přehlídky filmů s ekologickou tématikou. Více info o projektu
ekobiografu – www.hnutiduha.cz/ekobiograf

DIVADLO/UMĚNÍ/POMOC
První – nultý ročník benefičního dětského festivalu. Tentokrát věnovaný podpoře a informacím o nadacích
– Liga za práva vozíčkářů – projekt ZASUKOVANÉ TKANIČKY a Nadačnímu fondu dětské onkologie v Brně
KRTEK. Zahrají divadla Takyrybí kabaret, Wagafon, Prkno, Prádelna, Ondřej Land, kapela Poletíme
či Marta Svobodová, amnozí další...

KONCERT

KK Band Brno
Deset let KK Bandu Brno jen ve čtyřech... a jen v Trojce. Akusticko-elektrická hudba na pomezí jazzu, rocku
s přesahy do jiných žánrů za těch několik let uhranula nejednoho hudebního fajnšmekra či kritika.
Významné brněnské hudební těleso má narozeniny! Přijďte si vychutnat zralý hudební názor KK Bandu!

KONCERT

KLAVÍRNÍ BEATBOX PARTY
Ondry Havlíka a Zdeňka Krále
Slyšeli jste někdy piáno? A beatbox? A dohromady? Spojení bravurního pianisty a skladatele Zdeňka Krále
a o nic méně bravurního beatboxera Ondry Havlíka (vítěze mitrovství republiky v beatboxu) slibuje VELKÝ JAM
toho nejrytmičtějšího a nejmelodičtějšího okamžiku. S lehkostí nádechu. Ojedinělá lahůdka, jen v TROJCE!

DJ TEO
Stylové míchání stylů pro všechny – dub, jazz, reggae, hip-hop, funky, oldies, dn’b, latin, dance, rock,
electro, house, rockn’roll...

KONCERT – PROJEKCE

Andalůzsko kolumbijský večer

Noc kejklířů – Nádvoří Trojky
Open space – Fee – performance šitá na míru Trojce – studenti FaVu a přátelé / De fakto mimo Jihlava –
Groteska / Humanimus – experimentální divadelní představení studentů JAMU / DJ – Open space

Muzejní noc

Artjarmark
Barokní večer studentů hudební fakulty JAMU / Opera Diversa / DJ -Open space

DJ TEO
Stylové míchání stylů pro všechny – dub, jazz, reggae, hip-hop, funky, oldies, dn’b, latin, dance, rock,
electro, house, rockn’roll...

26. 4.
–3. 5.
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