
   V prípade záujmu o dohodnutie termínov koncertu formácie  Fragile kontaktujte :  

  Mgr. Zuzana (Kulichová) Buchlovičová , FLUENT, s.r.o.,  0905 578 788, buchlovicova@fluent.sk, www.fluent.sk                                      

                                                                                                                 

 Dovoľte nám pozvať Vás na vystúpenie / show slovenskej hudobnej  formácie Fragile.  

                                                             Fragile 

    Termín    streda 30.5.2012, 17 h 
    Miesto :  Kultúrny dom Terchová 
    Vstupné :  9 €, na mieste 10 € 
    Predpredaj :  KD Terchová, kancelária ZTT, reštaurácia Kultúrny dom, relax centrum Terchovec 

                                

           

FRAGILE sa venuje interpretácii známych svetových rock - pop - jazz hitov (STING, STEVIE 
WONDER, MICHAEL JACKSON, TINA TURNER, THE REAL GROUP…, ) ako aj gospelov  
v zaujímavých a cappella aranžmánoch – teda len spev bez hudobných nástrojov. Formácia Fragile 

funguje pod vedením dirigenta a producenta Braňa Kostku a tvoria ju umelci známi aj z ich iných – 
hereckých / moderátorskych TV rolí Helena Krajčiová,  Soňa Norisová, Kamil Mikulčík, Vilo Csontoš 
a skvelí speváci Jana Golisová, Svetlana Rymarenková a Slavo Košecký.  

 
Vystúpenie kapely Fragile je hudobným stretnutím sprevádzaným hovoreným improvizačným 

slovom, ktoré vo Vás zanechá silné dojmy vďaka svojej hudobnej stránke, príjemnej vtipnej 

atmosfére a  profesionálnym výkonom umelcov. 

 Fragile vydali 5 albumov : Voice Mail, Next Level, Vianoce, Vianoce 2 a Fragile deťom, z ktorého piesne 

vznikli na podklade príbehov o zvieratkách, ktoré napísala herečka Zdena Studenková. 

http://www.pluska.sk/video/?video=6633 

Viac informácií o formácii Fragile môžete nájsť na ich  web stránke  www.fragile.sk.  Ukážky z vystúpení 

nájdete na :  

http://www.youtube.com/watch?v=EAO0veaBWZE 

http://www.youtube.com/watch?v=WMRP1Nbn5hs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=QjK2ju6Shw8&feature=related 
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Braňo Kostka, Helena Krajčiová, Jana Golisová, Kamil Mikulčík, 
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 Fotogaléria : 

                             
                         Braňo Kostka - bol šéfdirigentom Komorného zboru SĽUK v rokoch 1990-2006,  

                                                                     pôsobil  ako dirigent v divadle Nová Scéna v Bratislave a  

                                                                     Divadle A. Bagara v Nitre. Je zakladateľom kapely Fragile. 

                               Helena Krajčiová –     Známa zo seriálov Panelák, Profesionáli,  

                                                                            Ordinácia v ružovej záhrade a z TV sitcomu Áno Miláčik, ...                                                                                                                                                         

 

                                 Soňa Norisová -  členka Radošínskeho naivného divadla ,  

                                                                    známa zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Mesto tieňov, ... 

 

                                

                                                                

                              Vilo Csontoš – účinkoval v šou Elán je Elán, moderoval na Markíze reláciu Prominenti, 

                                                              Účinkuje v muzikáloch v Bratislave a v Štátnej opere v Banskej Bystrici 

 

                   

                              Kamil Mikulčík - člen Radošinského naivného divadla, herec,  výborný hudobník, 

                                                                  autor scénickej hudby k viacerým divadelným inscenáciám, 

                                                                  Spolu s Nelou Pociskovou reprezentoval Slovensko na pesničkovej súťaži  

                                                                  Eurovision Song Contest 2009. 

                             Svetlana Rymarenko –  pôsobila aj v kapele Funkdamental, Nu Folder a Oskar Rozsa band,  
                                                                            upútala aj ako vokalistka v tanečnej súťaži Let´s  dance. 

 

                                         

                                     Jana Golisová – pôsobila v muzikáloch na nOvej scéne (napr. Neberte nám princeznú) 

 

                         

                                  Slavo Košecký - už na vysokej škole spolu s priateľmi založil gospel-folkovú, založil ďalšiu  

                                                                       skupinu venujúcu sa černošským spirituálom 
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