
      

 

 
 

 

 

 

Speváčka a herečka 

Sima Martausová, 

hudobné festivaly 

Livin' Blues 2015 či 

Hudba filmu a veľa 

ďalších zaujímavých 

kultúrnych a 

spoločenských 

podujatí si na marec 

pripravili Kultúrne 

zariadenia Petržalky. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

V rámci piatkových večerov Music clubov v DK 

Lúky sa predstaví čerstvý hudobný projekt - 

formácia Coolma. Zoskupenie troch dám 

zhmotňuje reflexiu života obyčajného človeka 

zotročeného súdobým svetom. Svoju tvorbu 

prezentujú ako samorastlý naivný folk s 

dôrazom na vecné texty s občasným 

tragikomickým nádychom. Mladá generácia 

petržalských raperov sa zíde v rámci 

pokračovania projektu Hip Hop na lúkach. Pod 

hlavičkou Mladá krv odohrá súťažné kolo 

freestyle battle. V 45 sekundách zo seba vysypú 

improvizované texty členovia Illegal teamu - 

Hamik, Deny, JankoPanko, MC Kaput a mnohí 

ďalší. Finálové kolo bude rozšírené na časový 

limit jednu minútu a tridsať sekúnd. 

  Vyberte sa za kultúrou   

Ani v marci nezabudli organizátori na už 

tradičné folklórne podujatia. Vo štvrtok 12. 

marca prídu s pravou východniarskou 

muzikou obľúbení bratia Kandráčovci s 

hosťami Terezou Mandzákovou, Ankou 

Poráčovou a Monikou Kandráčovou. Ako 

prvá ľudová hudba na Slovensku získali 

Kandráčovci naraz dve platinové platne za 

tituly A čija to chyža a Sinu muj! Na 

koncerte predstavia azda ich najúspešnejší 

album Dva duby. 

Poslednú marcovú nedeľu zas spríjemní 

folklórny súbor zo Zvolena POĽANA. 

 
 
Najstarší petržalský bluesový festival pozýva 

všetkých priaznivcov kvalitného blues už na svoj 

23. ročník. Dve zahraničné mená a pätica 

domácich súborov poukážu na výnimočnosť tohto 

žánru. Sympatické kvarteto The Butchers zavedie 

poslucháčov do ranných čias rock&rollu a Tásler 

Pufo Band poteší priaznivcov našej bigbítovej 

hudby. Bardejovský East Beat s hosťujúcim 

saxofonistom Jánom Kopčákom zase nabudí 

priaznivcov E. Claptona, B.B. Kinga či Jimiho 

Hendrixa. Manželstvo vie byť celkom 

inšpiratívnym zväzkom, tak ako sa to potvrdilo v 

„medzinárodnom“ hudobnom projekte českej 

speváčky Petra Börnerová a slovenského 

bubeníka Tomáša Bobrovniczkého. 

Po dlhých siedmych rokoch sa na Livin´Blues 

predstaví aj náš najvýznamnejší jazzový spevák 

Peter Lipa, ktorého nezameniteľný prejav je 

prirovnávaný k nedávno zosnulému Joe Cockerovi 

a jeho scat je zase najbližšie k Bobby McFerrinovi. 

Zo zadymených bostonských klubov príde do 
Petržalky americké trio Sugar Blood Jinx hrajúce 

výbušnú zmes boogie, bluesu a rockabilly s 

prvkami folku, punku a metalu.  

 
Festival Livin´Blues sa uskutoční 21. marca v 

priestoroch petržalského DK Lúky, svoje brány 

však otvorí už o 16:30 h, kedy si budú môcť 
návštevníci pozrieť výstavu fotografií Zory 

Líškovej a rámovaných konštrukcií Paľa Sojku ako 

aj premietanie filmu Michala Šufliarskeho: 

Potláčané artefakty. 

 

Viac informácií získate na: 
www.kzp.sk 

 

SIMA MARTAUSOVÁ 
19.3.2015 o 19.00 h v DK Zrkadlový háj 

 

Speváčka a divadelná herečka sa momentálne 

teší veľkej popularite. Dôkazom je aj jej 

minuloročné koncertné turné, ktoré bolo 

vypredané po celom Slovensku. V priestoroch DK 

Zrkadlový háj predstaví svoju známu tvorbu, ale 

aj dosiaľ nevydané pesničky. Svoju kariéru 

odštartovala víťazstvom v hudobnej súťaži Gospel 

Talent. Speváčka tak dostala možnosť nahrať 

autorské skladby a tie sa dostali do pozornosti 

mnohých ľudí z hudobnej brandže.  

 

Všimol si ju aj hudobný manažér Jozef Šebo, 

ktorý ju zoznámil aj s kapelou, s ktorou odvtedy 

Sima spolupracuje. Simonin svieži pesničkársky 

pohľad podopreli muzikanti skúsenosťami a 

rutinným no pestrým aranžérstvom.  Sima sa 

začala cítiť v ich spoločnosti až tak uvoľnene, že o 

tom napísala aj skladbu Päť chlapov v kapele: 

"Chlapci z kapely moje pesničky pekne obliekli do 

hudby, ktorú majú prirodzene v sebe. Nikdy som 

nepremýšľala, či je tento krok zlomový, jediné, čo 

viem, je to, že tohto kroku neľutujem, pretože 

chlapci sú nielen skvelí hudobníci, ale tiež skvelí 

ľudia. Cítim sa medzi nimi super. Sú vtipní, pekní, 

dobrí, gentlemani, učia ma vychutnávať si dobrú 

hudbu, dobré jedlo. Asi každá žena by sa s nimi 

cítila takto dobre".  

 

Jej koncerty sú dotvorené až rodinnou 

atmosférou. Sima sa už teraz na svojich fanúšikov 

veľmi teší a odkazuje im: "Všetko, čo sa mi v 

živote deje - je pre mňa veľký dar. Každú 

vytvorenú pesničku, každého človeka a každého 

hudobníka, ktorého som na tejto svojej "ceste 

hudbou" stretla si veľmi vážim. Mám radosť z 

toho, že môžem tvoriť, spievať a deliť sa o svoje 

pocity s vami. A ďakujem vám za to, že pri mne 

stojíte a robíte mi radosť tým, že ste". 
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