...PF 2011 zde...

30.12.2010
A pozor, 27.1. od 19.00 1. vystoupení v roce 2011 v
hospodě U Mrože (webovky hospody zde)...

...již tradiční dárek Ultramarinu pro vás. Kalendář
2011. Stáhnou si jej můžete ve formátu pdf zde. Veselé
vánoce...
24.12.2010

...v letošním roce Ultramarin odehrál krásných 18
vystoupení. Děkujeme všem našim příznivcům, těm
skalním i těm, kteří zavítali tu a tam. Děkujeme
majitelům a obsluhám klubů, kde jsme hráli. Už teď se
těšíme na příští rok. Máme v plánu několik projektů.
Držte nám palečky ať se co nejvíce vydaří. A ať se
vydaří i ty vaše plány, to zase přeje Ultramarin všem
vám...
18.12.2010

Jirka, Zdeňek, Víťa, Venca, Zbyněk, Lubi a od mixu další
Jirka
10.12.2010 ...poslední vystoupení v letošním roce: čtvrtek 16.12. ve 20.00 v A.C.W. Saloonu
(Kollárova ulici, Plzeň)
28.11.2010 ...nové fotečky :-) zde...
21.11.2010 ...a dokonce jsme se našli na Cockerovi i v hledišti. Najdete nás také? Odkaz na stránky
ČT zde...
21.11.2010 ...aktualizován seznam skladeb zde a rozpis akcí zde...
20.11.2010 ...byli jsme tam a stálo to za to. Joe Cocker v Praze...
12.11.2010 ...naše nejblžší vystoupení: 25.11.2010 v ACW Saloonu od 20.00
12.11.2010 ...zdravíme všechny naše příznivce. Po měsíční přestávce se těšíme na vystoupení a
setkání s vámi. 17.11. máme premiéru v Hohospodě U Mrože (zde webovky této hospody) a 25.11. v
naši oblíbené štaci v A.C.W. Saloonu v Kollárce...
20.10.2010 ...nové fotografie v naší fotogalerii, zde...
04.10.2010 ...ZMĚNA TERMÍNU! V plzeňském Klubu 21, vystoupíme již ve čtvrtek 14.10.2010 od
21.00. Vystoupení 27.10. je zrušeno.
08.09.2010 ...nové fotky v naší fotogalerii zde...

08.09.2010 ...termíny vystoupení Ultramarinu na řájen a listopad zde...
22.8.2010 Prodlužte si společně s námi naše léto s Ultramarinem. Přidali jsme další dvě vystoupení
(viz níže). Děkujeme tímto všem pořadatelům za zájem o Ultramarin a všem našim sklaním i novým
fanouškům, na které se moc a moc těšíme.

...LÉTO S ULTRAMARINEM...
14.7.2010 v 19.00 Plzeň Černice - fotbalové hřiště - hraje se venku
22.7.2010 v 19.00 Plzeň - Restaurace Šach Mat v Purkyňově ulici (dříve 6 strun) - hraje se venku
29.7.2010 ve 20.00 Plzeň Černice - fotbalové hřiště - hraje se venku
2.9.2010 ve 20.30 Plzeň Černice - fotbalové hřiště - hraje se venku
15.9.2010 ve 21.00 Plzeň - Club 21 Prokopova 21
30.9.2010 ve 20.00 Plzeň ACW Saloon v Kollárově ulici

podrobnosti zde
10.7.2010 ...NOVINKA: Nový termín vystoupení na fotbalovém hřišti v Plzni-Čechurově. Podrobnosti
zde...
4.7.2010

...nové fotky v naší fotogalerii (alba s pořadovým číslem 32 a 33), zde...

24.6.2010 ...termíny vystupování Ultramarinu, zde...
22.6.2010 ...nový termín vystoupení. Poslední předprázdninové vystoupení Ultramarinu. Tentokrát v
Clubu 21 v Plzni, Prokopově ulici 21 (mapa zde). Podrobnosti zde...
18.6.2010 ...nová tři fotoalba v naší fotogalerii...
8.6.2010 ...náš bubeník na stránkách Mapexu :-). Luboš přesedlal ke značkám Mapex a Anatolian a
byl zařazen do sekce MyMapexkit na stránkách českého zastoupení těchto značek. Podrobnosti zde...
24.5.2010 ...téměř dva roky se Ultramarin umisťoval na předních místech soutěže Západočeská
lokálka. Bylo nasazeno někoik písní. Jak z doby začátku Ultramarinu, tak i nahrávek současných. Jsou
to například písničky Opojení, Ještě jeden život, Duet, Kmotřičky a další. Ultramarin se tak stal
nejúspěšnějším účastníkem v této soutěži. A to díky vašim hlasům a vaší přízni. Tato vítězná cesta ve
včerejší lokálce skončila. Přijďte tedy toto naše uspěšné tažení Západočeskou lokálkou s námi oslavit
již tento čtvrtek ve 20.00 do A.C.W. Saloonu v Kollárově ulici...
14.05.2010 ...text naší nové písničky, kterou jsme pojmenovali Bez keců, naleznete v seznamu
skladeb.
09.05.2010 ...a jak dopadla dnešní Západočeská lokálka? Věrní posluchači určitě svědomitě
poslouchali poslední vydání Západočeské lokálky, takže ví, že jsme získali 3.místo. A jak nás udržet v
soutěži. Posílejte hlasy jako vždy a to: Pomocí SMS na číslo 605 558 888 ve tvaru LOKALKA 4, emailem lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na adresu Český rozhlas
Plzeň, Nám. Míru 10 301 00 Plzeň a to do pátku 14.5.2010. Snění má za sebou již dlouhou pouť v této
soutěži včetně dvou prvních míst. Pokud by se ji podařilo zvítězit ještě jednou, Český rozhlas v Plzni
nasadí píseň novou. Vašich hlasů si Ultramarin váží a děkuje za ně. Díky...
07.05.2010 ...nový termín vystoupení. V červnu nás uvidíte a uslyšíte 17.6. v Utopii. A pozor! Jedná
se o venkovní hraní pod širým nebem :-) na které se moc těšíme a doufáme, že i vy. Podrobnosti
zde...

05.05.2010 ...new foto :-) zde...
05.05.2010 ...a pozvánka na tento čtvrtek:
Vážení příznivci mjůzického potěšení!
Dostavte se ve čtvrtek 6.5.2010 před odbitím 21.hodiny večerní , nastavit slechy tónům libým a volátko kořaličce a jiným
pochutinám, a to do UTOPIE v ulici Poděbradově ulici ve městě Plzni. Dostavte se v počtu hojném na umělecký to koncert grupy
Ultramarin, jejíž produkce na vás jistě zanechá stopy hluboké a nesmazatelné. Trávení uměleckého zážitku jest doporučeno prokládat
nejlépe surovým Fernetem, kterýžto je v krčmě rozlévám v množství dalekosáhlém. Bez požití tohoto tonika jest totiž takořka nemožné
onu panoptikální taškařici ve zdraví přežíti.
Tak se na vás těšíme: Ing.Budulín Kébule, vulgo Zdeněk Kuba Jakubec a celý umělecký soubor písní a tanců...

25.04.2010 ... poslední kolo lokálky právě dohrálo (znovu si ji můžete přehrát zde) a Ultramarin se
umístil na třetím místě. Mooooooc děkujem za hlasy a zachovejte nám přízeň :-). Hlasy posílejte jako
vždy a to: Pomocí SMS na číslo 605 558 888 ve tvaru LOKALKA 4, e-mailem lokalka@pl.rozhlas.cz,
telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, Nám. Míru 10 301 00 Plzeň
a to do pátku 30.4.2010. Děkujeme...
22.04.2010 ...dnes ve 20.00 v A.C.W. Saloonu se Ultramarin těší na setkání se skalními, občasnými i
zcela novými návštěvníky našich vystoupení...
22.04.2010 ..."jamování" našeho houslisty a zpěváka po jedné akci nad ránem, když se nechce spát
a hodně se chlastá. Bylo tam údajně na 5000 horolezců, horolezkyň a horolezčat, ale k ránu už
vydrželi jenom ty silný nátury... A náš Budulín vydržel. Posuďte sami zde...
15.04.2010 ...pro velký zájem o Ultramarin :-), jsme přidali ještě jedno květnové vystoupení v
plzeňském Live music clubu Utopie. Podrobnosti zde...
14.04.2010 ...v neděli 11.4. jsme s písničkou Snění zvítězili v Západočeské lokálce. Tato skladba je v
této soutěži dlouhých 12 kol a to vše díky vašim hlasům. Pokud zvítězí ještě jednou bude Českým
rozhlasem nasazena píseň nová. Hlasy můžete zasílat do tohoto pátku, tzn. 16.4. a to tradičnímy
způsoby: Pomocí SMS na číslo 605 558 888 ve tvaru LOKALKA 6, e-mailem lokalka@pl.rozhlas.cz,
telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, Nám. Míru 10 301 00
Plzeň. Děkujeme a připomínáme, že naše nejbližší vystoupení se koná ve čtvrtek 22.4. v A.C.W.
Saloonu v Plzni od 20.00...
10.04.2010 ...termín květnového vystoupení zde...
07.04.2010 ...nové album z vystoupení v Utopii 18.3.2010 zde. Komplet fotogalerie zde...
29.03.2010 ...nové album fotek z našeho vystoupení 18.2.2010 v A.C.W.Saloonu. Zde...
28.03.2010 ...dnes v Západočeské lokálce (k poslechu zde) opět 3. místo. Podpořte nás i nadále v
této soutěž hlasy, které můžet posílat takto: Pomocí SMS na číslo 605 558 888 ve tvaru LOKALKA 4, emailem lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na adresu Český rozhlas
Plzeň, Nám. Míru 10 301 00 Plzeň a to do pátku 2.4. Děkujeme...
17.03.2010 ...Západočeská lokálka 14.3.2010 - 3.místo. Děkujeme. Hlasovat a podpořit nás můžete i
nadále. A jak? Pomocí SMS na číslo 605 558 888 ve tvaru LOKALKA 4, e-mailem lokalka@pl.rozhlas.cz,
telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, Nám. Míru 10 301 00 Plzeň
a to do pátku 19.3. Díky...
02.03.2010
...poslední únorový podvečer přinesl zatím poslední kolo soutěže plzeňského rozhlasu
Západočeská lokálka. I v tomto kole jsme zabodovali a díky hlasům od vás jsme se umístili na třetím
místě. Hlasy do dalšího kola můžete posílat stejnými způsoby. A to: Pomocí SMS na číslo 605 558 888

ve tvaru LOKALKA 4, e-mailem lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na
adresu Český rozhlas Plzeň, Nám. Míru 10 301 00 Plzeň. Ultramarin děkuje...
02.03.2010

...nový termín koncertu na duben zde

17.02.2010 ...březnový termín vystoupení. Podrobnosti zde...
17.02.2010 ...Západočeská lokálka 14.2.2010. Opět skvělé druhé místo pro Ultramarin. Do pátku
19.2. nám v případě, že Snění chcete slyšet i nadále, můžete posílat hlasy a to způsoby jako v
minulém kole. Tedy buď pomocí SMS na číslo 605 558 888 ve tvaru LOKALKA 5, e-mailem
lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na adresu Český rozhlas Plzeň,
Nám. Míru 10 301 00 Plzeň. Děkujeme a vašeho zájmu si vážíme...
17.02.2010 ...nezapomeňte na naše čtvrteční vystoupení v oblíbeném A.C.W. Saloonu v Kollárově
ulici. Více zde...
17.02.2010 ...nové fotky z lednového vystoupení v Live Music Clubu Utopie. Zde...
31.01.2010 ...další vydání Západočeské lokálky bylo opět pro Ultramarin úspěšné. Vaše hlasy
rozhodly o tom, že jsme se umístili na druhém místě. Děkujeme. Hlasy do dalšího kola můžete posílat
do pátku 5.2.2010 tradičními způsoby: Pomocí SMS na číslo 605 558 888 ve tvaru LOKALKA 5, emailem lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na adresu Český rozhlas
Plzeň, Nám. Míru 10 301 00 Plzeň. Děkujeme...
29.01.2010 ... díky všem, kteří přišli do Utopie na naše vystoupení 28.1. a díky za skvělou atmosféru.
Další vystoupení bude 18.2. v A.C.W. Saloonu. Podrobnosti zde...
24.01.2010 ... přijďte na Ultramarin poprvé do live music clubu Utopie. Již tento čtvrtek. Podrobnosti
zde...
22.01.2010 ... ještě do dnešní půlnoci nám můžete posílat hlasy do Západočeské lokálky. Informace
níže. Děkujeme...
17.01.2010 ...v prvním vysílání Západočeské lokálky v roce 2010 jsme díky vašim hlasům opět stanuli
na stupních vítězů a posunuli se na druhé místo s písničkou Snění. Hlasování do soutěže je stejné jako
v loňském roce, tzn.: Pomocí SMS na číslo 605 558 888 ve tvaru LOKALKA 5, e-mailem
lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377 488 185 a písemně na adresu Český rozhlas Plzeň,
Nám. Míru 10 301 00 Plzeň. Hlasy můžete zasílat do pátku 22.1. Děkujeme :-)...
12.01.2010 ...doplněno únorové vystoupení zde...
03.01.2010 ...pracujeme na menším "fejsliftu" našich stránek a tak prosíme omluvte, pokud něco
hned nyní nebude fungovat. Díky. Případné náměty uvítáme :-)...
03.01.2010 ...novinky a vše ostatní z roku 2009 přesunuto do archivu zde...
03.01.2010 ...nové fotky z listopadového a prosincového vystoupení zde...
02.01.2010 ...termín a místo lednového vystoupení zde...
01.01.2010 ...již druhý kalendář Ultramarinu pro rok 2010 ke stažení zde...
01.01.2010 ...pf2010 zde

