Nabídka vystoupení
Radky Fišarové
„Rendez-Vous“
– možnost s menší kapelou (2-3 muzikanti)
– možnost s kompletní kapelou (5 muzikantů)
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 také
české autorské písně a šansony v kombinaci s muzikálem.
Rendez-Vous je program, který je také vhodný jako samostatný koncert pro
divadla, kulturní domy, či festivalové scény. Samozřejmě tak i pro firemní
akce.
Délka programu 20–90 min.
Program je možné přizpůsobit dle přání pořadatele.

„Malá pocta velké Edith“
Výběr těch nejslavnějších skladeb Edith Piaf. Délka programu 30 min.
Možnost také zakomponovat do programu „Rendez-Vous“

„Vánoce s Radkou Fišarovou“
Kombinace písní z programu „Rendez-Vous“ s vánočními melodiemi
a koledami.
Program vhodný u příležitostí rozsvícení vánočních stromů, v rámci
adventních trhů, vystoupení v kostele, ale také jako samostatný koncert pro
divadla, kulturní domy, či festivalové scény. Samozřejmě tak i pro firemní
akce.

„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.
Délka programu 30–90 min.

„Moderování“
Součástí nabídky je i moderování, kterému se Radka Fišarová věnuje již
několik let. Od září 2016 se navíc stala moderátorkou Nočního Mikrofóra na
Dvojce Českého rozhlasu.
Moderování nabízíme pro libovolné akce, buďto samostatně nebo
v kombinaci s hudební produkcí.
Je možná moderace i v angličtině.

