Dobrý den ,
vážení přátelé hudby a milí nadšení hudební kolegové. Proč byste měli chtít využít našich
služeb v rámci Vašeho klubového vystoupení či festivalu ? Máme velký zájem objevit místa i
města, kde jsme ještě nekoncertovali (nebo už je to dávno) a kde chceme získat nové fanoušky a
posluchače. A tak se pokusíme následujícím krátkým představením naší skupiny Vás přesvědčit o
našich kvalitách :

- je brněnská folkrocková skupina, působící na české hudební scéně od roku 1986.
Je držitelem autorské porty z roku 1991. Hlavním protagonistou a zakládajícím členem je
Luboš Javůrek, který mimo skupinu hostoval ve vystoupení dalších známých folkových a
folkrockových osobností - jako např. Jaroslav Samson Lenk, Jří Vondrák, Slávek Janoušek,
Vlasta Redl, Pavel Žalman Lohonka a dalších.
Skupina Bokomara vydala 9 CD (Okno do ulice, Muž za rohem, Všehochuť, Bokomarie,
Obratník raka, Hantec Miláček , Cenathalie a Pouť na Želiv)
Prezentace skupiny - v pořadu Jarmark České televize s s dokumentem Vladimíra Merty
- Přeludy Bokomary), hudební klipy v TV apod.
A co tedy můžete od nás očekávat ?
Pro ty, kdo se s naši muzikou ještě nesetkali:
- hrajeme především vlastní skladby, hudba je skoro bezvýhradně dílem kapelníka Luboše Javůrka,
spolupracujeme s textaři jako Jiří Moravský Brabec, Milan Jablonský, Rea Černá a dalšími
- členové Bokomary (mimo již zmiňovaného kapelníka) jsou v současné době ještě :
Hynek Tecl – baskytara, banjo, zpěv
Radek Mařík – ak. kytara, el. kytara, mandolína, zpěv
Michal Jirásek – bicí
Protože jsme chtěli vyhovět prostorovým ( i finančním) možnostem také menších klubů a
soukromých pořadatelů koncertů a festiválků, jsme schopni přizpůsobit program celého vystoupení
i sestavu kapely (od tří do pěti členů), a můžeme Vám nabídnout buď komornější variantu - do
klubového prostředí - i zvukově náročnější verzi pro větší festivalové vystoupení.Aparaturu máme
vlastní, můžeme ale po dohodě použít i vaši.
Nakonec ještě doplňující informace :
Máme v nabídce také výchovný pořad pro školy „Co je to folk?“(pro žáky ZŠ, SŠ, gymnázií
a učilišť). Cenově výhodné je navázání večerního vystoupení na dopolední výchovný pořad poblíž
vašeho města. Pokud byste měli zájem o sdělení termínu takového výchovného pořadu nebo byste jej
chtěli sami domluvit – prosím kontaktujte nás. Naše ceny jsou smluvní a mírné, v případě zájmu se
určitě dohodneme...
Děkujeme za Váš čas věnovaný prostudování naší nabídky a těšíme se na případnou spolupráci!!!

Kontakt : sk. BOKOMARA - Lubomír Javůrek
Kobeřice 29, 684 01 p. Slavkov
tel./zázn./fax: 544 222 073, mob. 603 818 661,
www. Bokomara .cz

