Radka Fišarová s kompletní kapelouAliaksandr Yasinski a Jazz 4

„Rendez-vous 1.“

Česko-francouzský koncertní program, ve kterém Radka Fišarová se svým
doprovodem, přináší nejen francouzský šanson předních francouzských
interpretů(E.Piaf, CH.Aznavour, M.Mathieu atd.), ale také slavné filmové
melodie a písně v netradičních aranžích. Velkou část repertoáru tvoří
české autorské písně a šansony z nového CD Rendez-vous.
Doprovází:
Akordeon: Aliaksandr Yasinski
Jazz4:
Seskupení jazzových hudebníků v obsazení:
Klavír- Ondřej Kabrna
Kytara- Miroslav Linka
Kontrabas- v alternaci
Bicí- v alternaci
Rendez-vous je program vhodný, jako samostatný koncert pro divadla,
kulturní domy, či festivalové scény. Samozřejmě i pro firemní akce. Délka
programu cca 90min.
Část repertoáru, v taneční úpravě lze využít i v plesové sezóně. Cca 40min.
Repertoár:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

L´animal
Non, je ne regrette rien
Attila Marcel
Potvora
Obejmi mě
Hijo de la luna
Padam…padam…
Emmenez moi
Divoká
. La complainte de la butte
.Automn leaves
. Tous les enfants chantend avec moi

„Rendez-vous 2.“- s akordeonem a kytarou

Je obdoba koncertního repertoáru v kompletním obsazení. Rozdílem je
využití a nástrojové obsazení, kterému je repertoár také přizpůsoben a
obohacen o instrumentální sólové skladby a dua.

Doprovází:
Akordeon: Aliaksandr Yasinski
Kytara: Miroslav Linka
Rendez-vous 2. je komorní program, který lze využít jako celovečerní
koncert, ale zároveň je vhodný pro malé firemní akce, vernisáže, či pro
klubová vystoupení.
Nejčastější délka je 20-40min., lze i jako celovečerní program cca 90min.
Repertoár:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ne me quitte pas
La foule
Stmíváníčko
Krámek s nadějí
Mon amour, mon ami
Mon dieu
Knoflíčky
Libertango
Douliou Saint Tropez

Radka Fišarová a Aliaksandr Yasinski

„Malá pocta velké Edith“

Pro firemní akce, narozeninové večírky, vyhlašování cen a řadu dalších
příležitostí. Máme také krátký program pro příznivce, kteří upřednostňují
pouze písně Edith Piaf. Výběr těch nejslavnějších skladeb.
Doprovází :
Akordeon: Aliaksandr Yasinski
Délka programu 20min
Repertoár:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non, je ne regrette rien
La foule
Padam…padam…
Mon dieu
L´accordéoniste
Milord

„Rendez- vous s francouzským šansonem Symfonicky“
s akordeonem a Jazz4

V roce 2008 vznikl koncertní program Paris…Paris… při spolupráci s
Filharmonií Hradec Králové v rámci koncertního cyklu Mezi proudy.
Program francouzských a českých šansonů v symfonické verzi. Orchestrální
doprovod ještě podtrhuje atmosféru velkých šansonových písní. O tom, že si
šanson rozumí s orchestrální instrumentací, svědčí řada koncertů, ve
spolupráci s předními nejen českými orchestry (např. Štátny komorný
orchester Žilina, PKF, Moravská filharmonie Olomouc atd.) a také Live CD
Paris…Paris…s Filharmonií Hradec Králové a CD/DVD Pocta Edith Piaf
s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Původní verze tohoto programu byla
v obsazení akordeon, klavír a orchestr. Dnes je repertoár postavený pro
celý hudební doprovod akordeon a Jazz4 s názvem „Rendez-vous
s francouzským šansonem".
Veškeré notové materiály máme vlastní.
Délka programu: celovečerní koncert
Repertoár:
V.Cosma - L´Animal * / hudba z francouzského filmu Zvíře/
A.Cabral/M. Rivgauche - La foule
Ch. Dumont/M.Vaucaire - Non, je ne regrette rien*
J. Brel /P. Kopta - Lásko prokletá
J. M. Cano - Hijo de la luna *
T. Kympl/ R.Fišarová - Zaplaťte mi pianistu
A.Yasinski - Samota a sen - Akordeon a orchestr
R.Fišarová/R.Fišarová - Potvora
R. Lefévre - Douliou dou Saint Tropez
Ch.Dumont/M.Vaucaire - Mon dieu
Přestávka
________________________________________________________________________
B. Charest/S. Chomet - Belleville Rendez-Vous /Sen
N.Glanzberg/H. Contet - Padam, padam
J.Prevert/J.Žáček/V.Nýdl - Obejmi mě - smyčce oktet
E. Marnay/A. Popp - Mon amour, mon ami
L.Aragon/G.Brasens/ Před samotou se neschováš /Il´ny a pas d´amour heurex/
A.Yasinski - V nitru – intrumental, voice a akordeon
Bach/Ch.Gounod/Noa - Ave Maria
Ch.Aznavour - Emmenez moi
Ch.Aznavour/J. Fikejzová - Máma /La mamma/
B.Goldsboro/E.Marnay - Tous les enfants chantent avec moi
Přídavek:
M. Monnot/G. Moustaki - Milord
J. Renoir/ G. Van Parys - La complainte de la butte – smyčce

Bonus nabídka

„Edith a Frank“

Radka Fišarová, jako Česká Edith Piaf a Tomáš Savka, držitel ceny Thálie,
coby zástupce Franka Sinatry a jeho swingových nástupců.
Pořad Edith a Frank je výběr nejslavnějších písní dvou ikon svého žánru,
swingu a šansonu. V programu ovšem zazní i širší výběr z repertoáru jejich
vrstevníků.
Koncert doprovází kompletní Jazz 4 s akordeonistou A. Yasinskim.
Program je vhodný pro firemní akce a plesy, které si žádají i taneční
program pro hosty. Je oblíbeným programem v adventním čase, kdy
repertoár zpestřují vánoční písně. Může být i samostatným koncertem.
Doprovází:
Akordeon: Aliaksandr Yasinski
Jazz 4
Délka programu 30-90min.
Repertoár:

1. Non, je ne regrette rien
2. Milord
3. Padam…padam…
4. Mon dieu
5. My Way
6. The Lady Is A Tramp
7. New York, New York
8. Automn Leaves
9. MrBojangles
10. The Day That Love Begin

(pozn. Repertoár je vždy orientační, neslouží, jako podklad pro OSA nebo
pro tištění programů)

Moderování
Součástí nabídky je i moderování, kterému se příležitostně Radka Fišarová
věnuje, již několik let. Od září 2016 se navíc stala moderátorkou Nočního
Mikrofóra na Dvojce Českého rozhlasu.

Moderování nabízíme pro libovolné akce v kombinaci s hudební produkcí,
ale samozřejmě také samostatně.
Je možná i moderace v angličtině.

