22. 2. (so.) 19:00 • Klub Galerka • 120/150 Kč •
Poutníci – 50 let v country
Neuvěřitelných 50 let na scéně slaví bluegrassová legenda Poutníci.
V rámci těchto oslav přijedou také do Nového Jičína. Kapela je na scéně
od r. 1970, kdy stihla nesčetněkrát „objet republiku”, zahraniční „výlety”
také nejsou neobvyklé. Mají za sebou přes 4 000 koncertů a prodala
přes 100 000 CD a LP, atd.. Poutníci posbírali nesčetně ocenění.
Namátkou: Porta a dokonce získala i Zlatou Portu za dlouholetou činnost
ve folku. V letech 1989 a 1990 získala ocenění dokonce v USA za nejlepší
neamerické bluegrassové CD udělované organizací SPBGM. Kapela si léty
vypracovala svůj vlastní osobitý styl a hraje převážně vlastní písničky, které
napsali bývalí i současní členové kapely Robert Křesťan a Jiří Pola. Některé
tyto skladby u nás již zlidověly, Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary.
Na jaře 2020 vychází už 16. titul s názvem „Stíny na střechách”.
www.poutnici.cz
28. 2. (pá.) 20:00 hod. • Klub Galerka •140/180 Kč•
Jazz klub & EQ JAZZ (CZ/USA/RU) – zpěv, trubka, kytara, kontrabas
Ema Euler – zpěv, Ryan Simpson (USA) – kytara, Mirek Výravský – trubka,
Zuzana Nevěřilová nebo Max Magadonov – kontrabas
EQ Jazz je kvarteto, které vzniklo v roce 2018. Repertoár vychází z jazzu
čtyřicátých a padesátých let dvacátého století. Zdrojem inspirace je hudba
interpretů jako jsou Chet Baker, Billie Holiday a Ella Fitzgerald. Členy
skupiny svedla kdysi dohromady pražská scéna tradičního jazzu a Letní
jazzová dílna Karla Velebného. Tvůrčím záměrem je ztvárnit magický svět
jazzové poezie a jazzového životního pocitu. Svět jazzových standardů je
pro kapelu kaleidoskopem vyprávění o naději, která je na dně každé těžké
chvíle, o humoru rostoucím ze smutných věcí, o něze a lásce.
www.facebook.com/EQ-Jazz-109445180388665/

BESKYDSKÉ DIVADLO
BALADA PRO BANDITU
3. 2. v 19:00
Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný románem Ivana Olbrachta,
se dočkal jevištní muzikálové verze v 70. letech minulého století
v brněnském Divadle na provázku. Málokdo tehdy tušil, že text napsal
minulému režimu nepohodlný a zapovězený Milan Uhde.
Muzikál
Předplatné A
ČESKÉ NEBE
5. 2. v 19:00
Svatý Václav, praotec Čech a Jan Amos Komenský jsou členy nebeské
komise. Rozhodují o tom, kdo se dostane do nebe, a kdo ne. Když ale
Komenský chce jako další členku komise prosadit Boženu Němcovou, dojde
ke konﬂiktu.
Komedie
Mimo předplatné
ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ
9. 2. v 16:00
Když Lyman F. Baum napsal v roce 1900 knížku pro děti Čaroděj ze země Oz,
stal se z ní podobný fenomén jako o století později z Harryho Pottera. Děti
zbožňovaly příběhy o Dorotce a jejích společnících, o Velikém Ozovi,
hodných i zlých čarodějnicích, mluvících zvířatech a mnoha neobvyklých
bytostech.
Pohádka
Předplatné čtyřlístek
HUDEBNÍ NADĚJE 2020
11. 2. v 17:00
Koncert účastníků okresního kola soutěže MŠMT.
Mimo předplatné
AUDIENCE
13. 2. v 19:00
Audience je jednoaktové tragikomické absurdní drama Václava Havla z roku
1975. Je řazena do žánru absurdního dramatu. Hlavní postavou je Ferdinand
Vaněk, intelektuál, který musí pracovat v pivovaru. Vaňka si předvolá jeho
nadřízený, sládek, který má k jeho úrovni značně daleko.
Činohra
Mimo předplatné

LENKA VYCHODILOVÁ A DAVID NOLL
14. 2. v 19:00
Herečka, šansoniérka a performerka (též LEMURA a sólistka pořadu NA STOJÁKA)
a zpívající pianista, oba členové DIVADLA SKLEP, uvedou večer sestavený ze žánrově
pestrých písní, mluveného slova, poezie, prózy a drobných překvapení.
Jiné
Mimo předplatné
LISTOVÁNÍ.CZ: JAK SE STÁT DIKTÁTOREM (MIKAL HEM)
17. 2. ve 20:00
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní zemi? Tato nekorektní
příručka by mohla sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás
všechna tajemství tohoto řemesla – jak se dostat na vrchol, jak se na něm udržet,
a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít. Inspiraci tu můžete najít od těch
nejúspěšnějších vůdců, Kim Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae
Ceaușesca.
Jiné
Mimo předplatné
4 TET – NOVÁ KONCERTNÍ VERZE
19. 2. v 19:00
Jiří Škorpík - Dušan Kollár - Jiří Korn - David Uličník
Již sedmnáct let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými
výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili
originální podívanou. Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým jako verze
předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky
plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se
snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
Koncert
Mimo předplatné
DUO CD
20. 2. v 19:00
Martin Cába – kytara, Vít Dvořáček – kytara
Koncert
Klub přátel hudby
CIZINEC
24. 2. v 19:00
Hra těží z tradice zápletkové komedie a absurdního dramatu. Situace hry, kdy člověk
je nucen hrát si sám se sebou i se situací, v níž se ocitl, je ozdravná a dokáže změnit
svět. Člověk, zdánlivě bezmocný nýmand, se mocí hry stává hrdinou.
Komedie
Předplatné D

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
4. 2. – 28. 2. 2020
ZAPOMENUTÍ MINULOST – výstava fotograﬁí Ivety Mutinové
Vernisáž se uskuteční 4. února od 17:00.
EXPOZICE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
4. 2. – 29. 4. 2020
TURISTICKÉ ZNÁMKY – výstava pana Zdeňka Mutiny
Vernisáž se uskuteční 4. února od 17:00.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
8. 2. ZIMNÍ SRAZ NA TROJAČCE
15. 2. JESENÍKY - RAMZOVÁ
22. 2. 51. ZIMNÍ SRAZ NA SKUREČENÉ
29. 2. 3.ROČNÍK – VEČERNÍ VÝSTUP NA SVINEC – odbor Turisti

RODINNÁ CENTRA
8. 2. PIRÁTSKÉ DĚTSKÉ SLAVNOSTI V MASKÁCH – RC Mozaika
8. 2. KURZ VZÁJMENÝCH MASAŽÍ – RC Provázek
18. 2. KDYŽ MUŽI (NE)VLÁDNOU A ŽENY (NE)ČEKAJÍ – RC Provázek
27. 2. KURZ PRVNÍ POMOCI NEJEN PRO ŘIDIČE – RC Provázek

Turistické informační
centrum Nový Jičín

PLESOVÁ SEZÓNA
7. 2. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA – Hotel Praha
7. 2. REPREZENTAČNÍ PLES SOŠ EDUCY – sál Varroc
15. 2. VALAŠSKÝ BÁL – SVČ Fokus
28. 2. KARIBSKÝ TANEČNÍ VEČER – SVČ Fokus
28. 2. PRVOREPUBLIKOVÝ PLES – Hotel Praha

Kalendář akcí
ÚNOR 2020

FOKUS
SO 8. 2. od 13:00 FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ
PÁ 21. 2. od 19:00 FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA
PÁ 28. 2 od 19:30 KARIBSKÝ TANEČNÍ VEČER

MC DRAGO
PÁ 7.2. od 20:30 FLERET
SO 8.2. od 20:00 D&B
PÁ 14.2. od 20:30 JAKUB DĚKAN + SUPPRORT NEŘEŠ
SO 15.2. od 20:30 AC/CZ
PÁ 21.2. od 20:00 ANDĚLSKÝ PLES
SO 22.2. od 20:00 HOSPODSKÝ KVÍZ
PÁ 28.2. od 20:30 ATMO MUSIC + SOFIAN MEDJMEDJ
SO 29.2. od 20:30 UŽ JSME DOMA

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O.
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(Žerotinský zámek)

OTEVÍRACÍ DOBA
ÚT – PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
SO – NE 9:00 – 16:00
31. leden – 13. dubna
ZBOŽÍ UKRYTÉ V ROCE 1938
Výstava prezentuje ojedinělý nález předmětů z galanterního a papírnického
obchodu z konce 30. let 20. století, který byl řadu let zazděný ve sklepě domu
č. 16 v Příboře.
Rytířský sál

Masarykovo nám. 45/29
Tel. 556 711 888, 735 704 070
E-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.icnj.cz

KINO KVĚTEN
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
SO 1. 2. v 17:30
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí
snímek Cesta za králem trollů.
Pohádka/Fantasy
Norsko, 99 min.
DARIA
SO 1. 2. / PO 3. 2. / ST 5. 2. / PO 10. 2 ve 20:00
Mysteriózní, výtvarně stylizovaný thriller o tenké hranici mezi realitou
a fabulací. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Thriller/Mysteriózní
ČR, 89 min.
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
NE 2. 2.v 15:30
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí
zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat.
Animovaný/Rodinný
ČR, 60 min.

úplně jinému, situace ve ﬁrmě se začne komplikovat.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Psychologický/Thriller

ČR, 109 min.

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
SO 8. 2. / PÁ 21. 2. ve20:00
PÁ 14. 2. / ÚT 25. 2. ve20:00
Po rozchodu s Jokerem se HarleyQuinn spojí s dalšími superhrdinkami, aby
společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha
jménem Black Maskapsychoušská jízda může začít!
Nepřístupné pro děti do 15 let
Akční/Dobrodružný/Kriminální
USA, 109 min.
SUPER MAZLÍČCI
NE 9. 2. v 15:00
ST 12. 2. v 17:30
Starosta města se zbláznil. Rozhodl se vyhnat všechny živé obyvatele a z jejich
domova udělat město robotů.
Animovaný/Rodinný
Německo/Čína, 89 min.

BÍDNÍCI
NE 2. 2. / ÚT 4. 2. v 17:30
Stéphane se nedávno připojil ke zvláštní kriminální jednotce
v Montfermeilu na předměstí Paříže, kde spolu se zkušenými kolegy
Chrisem a Gwandou postřehnou zvyšující se napětí mezi sousedními
gangy. Nevhodné pro děti do 12 let.
Drama/Kriminální
Francie, 102 min.

PĚKNĚ TUČNÁ SEBELÁSKA
NE 9. 2. ve20:00
Film o ženách, které se o sobě nestydí říct, že jsou tlusté, přináší revoluci do
konvenčního pohledu na krásu, zpochybňuje kosmetické standardy a podporuje
pozitivní přístup k lidskému tělu, ať je jakékoliv…
Nepřístupné pro děti do 15 let.
Dánsko, 90 min.
Dokument

GENTLEMANI
NE 2. 2. / ÚT 4. 2. / NE 23. 2. ve 20:00
Soﬁstikovaná akční komediesleduje příběh britského drogového krále
MickeyhoPearsona, který se snaží prodat svoje impozantní drogové
impérium dynastii oklahomských miliardářů.
Nepřístupné pro děti do 15 let.
Akční/Kriminální
USA, 113 min.

DELIRIUM TREMENS
Filmový klub
ÚT 11. 2. ve 20:00
Dagi je slavný a velmi žádaný herec, který sisvou slávu užívá plnými doušky na
večírcích a oslavách. Nezadržitelně se však přibližuje k okraji propasti, pro níž má
medicína označení delirium tremens.
Komedie/Drama
Srbsko, 99 min.

MŮJ PŘÍBĚH
PO 3. 2. v 17:30
Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se ze dne, o
ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a
nezanevřít na lásku, protože ta je hnacím motorem našich životů.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Romantický/Drama
ČR, 93 min.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Bio senior
ST 12. 2. v 13:00
Čtyři přítelkyně vyrážejí na tradiční lyžovačku a dovolenou do Vysokých Tater, aby
tam společně strávily Silvestr. Spojuje je dlouholeté přátelství a ví, že se mohou
jedna na druhou spolehnout.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Komedie/Romantický
ČR/SK, 90 min.

AMUNDSEN
ST 5. 2. v 17:00
Snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových
pustin a oceánů, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele,
jakož i jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Drama/Dobrodružný/Životopisný
Norsko/Švédsko/ČR, 125 min.

CHLAP NA STŘÍDAČKU
ČT 13. 2. / SO 15. 2. / PO 17. 2. / ST 19. 2. / SO 29. 2. v 17:00
NE 16. 2. ve 20:00
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu
poměr a tak své sokyni učiní netradiční návrh, což se ale nakonec může stát pro
všechny pořádnou noční můrou….
Nevhodné pro děti do 12 let.
Komedie/Romantický
ČR, 112 min.

ATTILA
PÁ 7. 2. / NE 9. 2. / ÚT 11. 2. /SO 22. 2. / ÚT 25. 2. v 17:30
Film mapuje celoživotní cestu skromného chlapce z Gabčíkova a novodobé
hvězdy Slovenska, Attily Végha – zápasníka MMA, kterého odhodlání, tvrdá
dřina, ale i přátelská povaha dovedly až na vrchol.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Dokument
SK, 90 min.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
ČT 13. 2. / ST 19. 2. / PO 24. 2. ve 20:00
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou
nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. I
Natáliin život však nabírá nový směr.
Nepřístupné pro děti do 15 let.
Romantický
ČR/SK, 107 min.

PÍSEŇ JMEN
SO 8. 2. v 17:00
Dovidl, neuvěřitelně nadaný houslista, záhadně zmizí, což jeho adoptivního
bratra Martina po čtyřiceti letech přiměje vydat se na dalekou cestu, která
jej dovede k odhalení šokujícího tajemství…
Nevhodné pro děti do 12 let.
Thriller/Drama/Hudební
Kanada/Maďarsko, 113 min.

JUDY
PÁ 14. 2. / NE 16. 2. v 17
ÚT 18. 2. ve 20:00
Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého
věku stává miláčkem celé Ameriky, ale všechno má svou cenu. Úspěch a sláva si
vybírají vysokou daň.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Životopisný/Drama/Hudební
VB, 118 min.

MODELÁŘ
PÁ 7. 2. / ST 12. 2. ve 20:00
PO 10. 2. / PÁ 21. 2./ ČT 27. 2. v 17:00
Příběh dvou kamarádů s rozdílnými sny, kteří provozují prosperující
půjčovnu dronů. Když se však jeden z nich rozhodne využít dron k něčemu

FANTASY ISLAND
SO 15. 2. / PO 17. 2. /PÁ 28. 2. ve 20:00
Charismatický pan Roarkemění v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné
sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční
můrou, musí si hosté útěkem zachránit život.

Nepřístupné pro děti do 15 let.
Horor/Dobrodružný/Mysteriózní

USA, 109 min.

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
NE 16. 2. ve 14:30
Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže.
Zejména, pokud jej dostane do parády geniální vynálezce, který je schopen
pěkných úletů. A to někdy doslova.
Animovaný/Komedie/Dobrodružný
USA, 95 min.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
ÚT 18. 2. v 17:30
Je čas udělat si legraci.Nečekané situace vytvářejí skvělé pozadí kriminálního
příběhu inspirovaného známými detektivkami, které tento ﬁlm skvěle paroduje a
utahuje si z nich.
Komedie
ČR, 95 min.
JEŽEK SONIC
ČT 20. 2. / PO 24. 2. v 17:00
Modrý superrychlý ježek Sonicje hrdina, jenž rychlostí toho nejrychlejšího blesku
prchá před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.
Komedie
USA, 100 min.
SVIŇA
ČT 20. 2. / SO 22. 2. / ST 26. 2. ve 20:00
NE 23. 2. v 17:30
Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. Napínavý akční ﬁlm o zemičce kdesi pod
horami, kterou ovládají vysoce postavení zločinci, lidé propojení s politikou, maﬁí,
ale i s policií, soudy a velkými kšefty.
Nepřístupné pro děti do 15 let.
Thriller
ČR/SK, 98 min.
MOSLEY
NE 23. 2. v 15:00
ST 26. 2. v 17:30
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale
nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako
lidé.
Pohádka
Nový Zéland/Čína, 97 min.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Bio senior
ST 26. 2. ve 13 :00
Je čas udělat si legraci. Nečekané situace vytvářejí skvělé pozadí kriminálního
příběhu inspirovaného známými detektivkami, které tento ﬁlm skvěle paroduje
a utahuje si z nich.
Komedie
Česko, 95 min.
1917
ČT 27. 2. / SO 29. 2. ve 20:00
Na sklonku první světové války dostali dva mladí britští vojáci zdánlivě
nesplnitelný úkol.Musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která má
zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků.
Nepřístupné pro děti do 15 let.
Drama/Válečný
USA/VB, 119 min.
V SÍTI
PÁ 28. 2. ve 17:30
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který
naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Dokument
ČR, 100 min.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
1. 2. (so.) 19:00 • Klub Galerka • 20 Kč •
Open mic - tradiční setkání muzikantů v Galerce na Staré poště
Jako vždy se můžeme těšit na pohodový večer s přáteli s pohodovou
atmosférou. Kdo má rád převážně folkovou muziku, nebrání se ani jazzu,
poezii, nebo dalším stylům hudebním i ne-hudebním, nebo si chce vyzkoušet
zahrát tři své písně na pódiu, nesmí na Open Mic Nový Jičín chybět!
O svém vystoupení se můžete rozhodnout až na místě, nebo si svůj čas
dohodnout předem. Vezměte své přátele a přijďte si užít pohodový večer.
3. - 27. 2. • Výstavní síň “Stará pošta” • dospělí 10/děti 5 Kč •
Plastiky – Richard Spurný
Obrazy – ak. malířka Zuzana Dvorská Šípová
3. - 30. 3. • Městská knihovna •
Vzácné chvíle pod hvězdným nebem - výstava fotograﬁí
Výstava velkoplošných panelů s astrofotograﬁemi Petra Horálka ukazuje, že
i v současnosti existují v různých částech světa místa s krásnou tmavou
oblohou a že díky moderní fotograﬁcké technice lze i dnes „vykouzlit“,
pro člověka žijícího v místech pod světelným smogem, neuvěřitelné obrazy.
www.knihovnanj.cz
4. 2. (út.) 18:00 • Městská knihovna • 40/60 Kč •
Tradiční čínská medicína v praxi – zima a jaro – přednáška
Přednáška Mgr. Mariana Volanského (praktik tradiční čínské medicíny,
instruktor Qi gong a Tai chi). Zima a jaro z pohledu tradiční čínské medicíny
– vhodná strava v tomto období, vliv emocí na orgány, cviky pro posílení
oslabených orgánů. Jedinečná možnost, jak získat odpověď na příčiny svých
zdravotních problémů.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840.
www.knihovnanj.cz
7. 2. (pá.) 20:00 • Klub Galerka • 120/150 Kč •
První Hoře - česká alternativní scéna
První Hoře je přední česká alternativní kapela, která bývá řazena mezi
průkopníky progresivního nebo avantgardního rocku. Na kontě má již šest alb,
mnohá ocenění včetně ceny Anděl a stovky festivalů a úspěšných klubových
koncertů. Zkuste se ponořit do jejího speciﬁckého, tajemného, absurdního,
krutého i něžného světa bláznů, pierotů a blouznivců...
www.prvnihore.cz
11. 2. (út.) 18:00 • Městská knihovna • 40/60 Kč •
Kdyby fotograﬁe mohly vyprávět…- přednáška
Aneb Skryté příběhy hvězdných portrétů. Mnohé snímky jsou právě tak
unikátní jako příběhy v pozadí jejich vzniku. Příběhy hvězdných scenérií
zachycených během mnohaletého putování za nejkrásnějšími a nejodlehlejšími kouty naší planety. Přednáší fotograf Petr Horálek.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840.
www.mksnj.cz
14. 2. (pá.) 20:00 • Klub Galerka • 50/80 Kč •
4Dogs – rave-rock z Valmezu
Valašskomeziříčská rocková kapela 4Dogs, která loni oslavila 10 let existence,
dorazí do Galerky!
https://bandzone.cz/4dogs
21. 2. (pá.) 20:00 • Klub Galerka • 120/150 Kč •
Beata Hlavenková a Oskar Török - s novým albem Sně
Zpívající pianistka, skladatelka, aranžérka a producentka Beata Hlavenková
je jednou z nejvýraznějších muzikantek s nezaměnitelným nadžánrovým
autorským rukopisem. Na kontě má čtyři vlastní autorská alba (Joy For Joel,
Theodoros, Scintilla, Bethlehem) a prestižní hudební ceny. Spolupracuje
s českými i světovými muzikanty. Mezi nejplodnější patřila spolupráce
s Lenkou Dusilovou (Eternal Seekers, Baromantika). Skládá hudbu pro ﬁlm
(Dukla61-D.Ondříček) a divadlo (např.Flow s VerTeDance a J.Havelkou),
aranžuje písně pro velký symfonický orchestr (Iva Bittová – Zvon), věnuje se
i tvorbě pro děti (např. Pišlické příběhy). Od 2005 vyučuje na NYU v Praze,
v minulosti také na Jamu. Spolupracuje s Nadačním fondem Magdaleny
Kožené MenART.
www.beatahlavenkova.com

