Milí Banyho přátelé, kamarádi, známí, hudbymilci, lidé,
zveme vás na benefiční akci KONCERT PRO BANYHO, která se bude konat dne
20.12.2012 v ostravském klubu Parník od 19:00 hodin.
Akce bude mít dva účely:
*Banyho probuzení*- koncert bude natáčen na kameru a taktéž streemován k Banymu domů.
Následně bude vytvořen audiovizuální záznam, který bude Banymu věnován a po té používán
v rámci jeho terapie a cesty zpět do plného vědomí.
*Benefiční účel* - výtěžek ze vstupného bude věnován Banymu na zakoupení speciálního
polohovacího lůžka a dalších potřebných pomůcek k jeho léčbě.
Během večera vystoupí muzikanti, kteří jsou blízcí Banyho hudební duši či jeho srdci.
Pokud budete chtít Banymu cokoli vzkázat, můžete, uslyší vás:)
A pokud budete chtít Banymu jakkoli dále pomoci, můžete například právě zde.
V případě, že se nemůžete koncertu zúčastnit a přesto chcete jakkoli pomoci, napište prosím
na adresu jitka.andraskova@seznam.cz.
Účinkující a line-up:
19:00 zahájení
19:10 Marow
19:30 Přemek Duda /Hot Wassermann/
19:50 Johan /Srpen, Johan band/
20:10 Marek Dusil /Marek Dusil blend/
20:30 Matyáš Gali
20:50 Jan Hroch, Jan Oršulík, Jiří Oršulík /Gusta Vomacka&Zkouška sirén/
21:10 Ondra Sedlecký
21:30 Tom Grohregin
21:50 Neo Chess Sunny RnR band
22:10 Robson
22: 30 Filip M.
22: 50 Z.Vřešťál a V. Sázavský /Neřež/
23:10 Buty
*změny, výměny a proměny muzikantů vyhrazeny*
Za celou crew
ZuZana
Informace pro širší veřejnost, by bylo zřejmo kdo, co, proč:

Jiří Bany Tomášek je ostravský muzikant, skladatel, zpěvák a kytarista, který tvořil a hrál v kapelách
Milion sedm, Srpen, Hot Wassermann, Marek Dusil Blend, Matyáš Gali a dalších a který je výraznou
součástí hudební subkultury na Ostravsku. Bohužel se aktuálně dostal do závažné situace, kdy ho jeho
zdravotní stav zcela upoutal na lůžko.
Jeho přítelkyně se rozhodla, že se o něj bude starat v domácí péči a snažit se mu pomáhat a vést ho k
uzdravení. Tento benefiční koncert by měl alespoň částečně kompenzovat Banymu vysoké náklady na
léčbu a hudbou napomoci k jeho návratu do plně vědomého stavu. Doufáme, že se nám podaří dokázat, že
hudba opravdu léčí, obzvláště muzikanty.

