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MARTIN S KAPELOU

RECITÁL S PIÁNEM

KOMORNÍ ORCHESTR

Martin Chodúr

Kapelový koncert představuje Martinovu
autorskou tvorbu i obecně známé zahraniční i
české populární písně. Doporučeno pro
nejrůznější skupiny posluchačů i různé
věkové kategorie. Trvání 90 min.

Zvuk živého orchestru se pojí s nejkrásnějšími
melodiemi populární hudby a velkým hlasem Martina
Chodúra.  "Pocta velkým hlasům" nabízí písně, které
čerpají z nejrůznějších vlivů světové hudby a zpívali
je majitelé těch nejkrásnějších hlasů hudební historie
(např. W. Matuška, K. Duchoň, K. Gott, T. Jones) aj. 

Komorní vystoupení za doprovodu klavíru a příčné
flétny. Repertoár přináší písně známých českých i
zahraničních interpretů (K. Gott, W. Matuška, K.
Duchoň, T. Jones, F. Sinatra aj. ). Vhodné pro střední
a starší generace, které pamatují Zlatou éru velkých
hlasů populární hudby napříč kontinenty. 

K velkým hlasům patří velká kapela a žesťová
dechová sekce, která svojí energií podporuje mužný
styl zpěvu. Repertoár nabízí písně výrazných
vokalistů 20. st. a písně popové a rockové
zaranžované do stylu písní velkých hlasů. Unikátní
interpretace s osobitým hlasem Martina Chodúra.

Recitál přináší posluchačům stylově různorodé
písně, jejichž hlavním pojítkem je téma vánoc a
velký hlas Martina Chodúra. Zazní slavné popové
vánoční hity, jazzové písně i černošský gospel.
Všechny písně jsou typické svojí melodičností a
důrazem na zpěv a lidem na celém světě evokují
vánoce. 

Kapelový koncert a sváteční repertoár nabízí české i
světově známé písně. Některé pochází z alba
Hallelujah vánoční písně a koledy. Posluchači uslyší
slavné rock 'n' rollové vánoční písně, jazzové písně i
popové vánoční hity. Všechny písně provází téma
vánoc a velký hlas Martina Chodúra.

SEPTET PLUS ORCHESTRA

VÁNOČNÍ RECITÁL

HLAS VÁNOC

dny města, open air festivaly, firemní události,
plesy

open air festivaly, novoroční koncert, 
promenádní koncert, oslavy měst

HALFPLAYBACK
Vystoupení na kvalitní hudební podklad.
Repertoár vždy vhodně zvolený pro konkrétní
událost.

vánoční koncerty, firemní večírky

den seniorů, den rodiny, den žen, DED, 
oslavy měst, novoroční koncert

vánoční koncerty, rozsvícení ván. stromu, 
 firemní večírky

dny měst a obcí, oslavy, festivaly, samostatný
koncert

jarmarky, trhy, vánoční akce, firemní události,
galavečery, plesy
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info@martinchodur.cz


