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Čtvrtý ročník na podzim pokračuje pěti koncerty Po dlouhé přestávce, pandemické i letní,
pokračuje podzimní část čtvrtého ročníku hudební série
Večery S
koncerty v Divadle U Kapličky na Husově třídě v Českých Budějovicích. Diváky čeká nabitý
program pěti koncertů, první z nich je připraven na tento pátek
25. září 2020
.
Se splněním všech aktuálních vládních nařízení a v souladu se současnými hygienickými
podmínkami (počet účastníků, roušky, rozestupy, desinfekce) pokračují Večery S strávené s
někým. I přes nastalou situaci má cyklus, který se dlouhodobě zaměřuje na hledání hudebních
talentů a objevů z jižních Čech v žánrech folk, country a příbuzných žánrů, opět nabitý program.

Redaktor Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal k podzimním Večerům S říká: „Dramat
urgie Večerů S je kontinuálně opravdu nápaditá a zajímavá a nabízí dobrý obraz regionální
hudební scény v různých žánrech s převahou folku. Proto se Český rozhlas České Budějovice
rozhodl navázat na předloňskou velmi dobrou zkušenost a natočit celý program 25. září s tím,
že se záznamy jednotlivých koncertů postupně objeví v pravidelném sobotním cyklu ČRo
České Budějovice „Koncertní ozvěny od Tří lvů.“
Diváci se mohou těšit například na zpěvačku
Lenku Slabou
, kterou s jižními Čechami pojí její bohatá folková historie. Jsou připravena premiérová
vystoupení písničkářů a českobudějovickému publiku méně či více známé kapely. Mimořádně je
na čtvrtek 5.11. zařazený koncert
Spolektiv
- 15 let na scéně.
Ztrátou pro Večery S byly zrušené dva jarní koncerty, velikou ranou nečekaný odchod patrona
ročníku
Dušana Vančury
. Závěrečný prosincový koncert letošních Večerů S bude poctou jemu věnovanou společným
koncertem českokrumlovského sboru
Medvíďata
pod vedením Lukáše Holce a vokálním kvartetem
Antikvartet
, který pokračuje ve stopách Dušana Vančury.
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