
Bára BASIKOVÁ & BLUE CIMBAL  

Music & Wine – night will be fine ;-)  

(V.I.P. koncert) 

Pondělí 4. července 2022, Vinařství BALOUN, Velké Pavlovice 

18:00 otevření bran 

20:00 Neznámý písničkář Vít Šujan 

21:00 BÁRA BASIKOVÁ & BLUE CIMBAL 

23:00 losování tomboly 

24:00 Blue Hot Chill Out Cimbal - night music session 

 

Předprodej lístků na: Go Out / počet vstupenek 300 

vstupné 3.000 Kč / 3.500 Kč – slosovatelná vstupenka o vína v celkové hodnotě 100.000 Kč  

 
Vstupné zahrnuje: 

- autogramiádu s umělci 

- neomezenou konzumaci kolekce přívlastkových vín do ranních hodin 

- při vstupu OIV skleničku na víno v hodnotě 50 Kč 

- při odchodu dvě láhve vína v nosiči v hodnotě více jak 400 Kč 

- a něco k vínu: tři moravské pomazánky s chlebem, z toho jedna vegan, voda s citronem 

 

V.I.P. TOMBOLA – 24 kolekcí vín v hodnotě 100.000 Kč! 

Za slosovatelnou vstupenku v ceně 3.500 Kč můžete vyhrát: 

9 HLAVNÍCH VÝHER 

12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 nebo 60 lahví vína dle vlastního výběru, v hodnotě 2.400, 3.600, 4.800, 
6.000, 7.200, 8.400, 9.600, 10.800, 12.000 Kč  

15 DALŠÍCH VÝHER 

15 x 6 lahví dle vlastního výběru v hodnětě cca 1.200 Kč 

 

 



Dále účastníci večera dostanou:  

15% slevu na nákup vín buď v průběhu večera, nebo v příštích dnech. 

Možnost objednat si za sníženou cenu 500 Kč degustaci a prohlídku hustopečských sklepů v 
následujících dnech. Délka komplexu 13-ti propojených sklepů je více jak 300 m. Degustace mnoha 
vín z tanků, délka degustace 2,5 hodiny. 

* * * 

Bára BASIKOVÁ & BLUE CIMBAL 
Bára Basiková, jedna z nejznámějších a nejoriginálnějších českých zpěvaček spojila svůj 
nezaměnitelný hlas s pop-rockovou kapelou, kde kytary nahradil první electro-cimbal. 
Spolupráce přináší známé písně nejen ze zpěvaččina repertoáru ve zcela jedinečném zvuku. Hity jako 
Souměrná, Veni Domine aj. střídají lidové písně, kterým Bára v netradičních aranžích dává nový 
osobitý rozměr. Stejně tak známým světovým hitům U2, Beatles a dalších, které společně rozeznívají 
a směřují do nečekaných poloh a verzí plných hudebních experimentů a překvapení. 
Koncertní vystoupení Báry Basikové & Blue Cimbal je ukázkou zpěvaččina velkého interpretačního 
rozsahu a niterné souhry s alikvoty cimbálu v netradičním elektrifikovaném zvuku a kontextu pop-
rockové kapely. 
BaraBasikova.cz 
BlueCimbal.com 

Vinařství BALOUN  
Prestižní vinařství, které bývá každoročně oceňováno na světových výstavách a je již několik let 
hodnoceno také jako nejlepší v ČR pražskými sommeliéry v průvodci nejlepšími víny ČR. Svědčí o tom 
také např. několik významných výsledků z poslední doby (RR 20, ZW 19, ZW-Mer 19 a další). 
Baloun.cz 

 

 


