11.10.2011 Další naše vystoupení v Galerii jednoho obrazu (budova Alfa
na Americké třídě) se koná v úterý 18.10 od 19.00.
21.9.2011 Těšíme se na setkání s vámi 29.9. od 20.00 v A.C.W.Saloonu
v Kollárově ulici v Plzni.
10.9.2011 O nás v Kulturním přehledu na září:
6.9.2011 I v září se nás můžete vidět a slyšet. A to hned dvakrát. 20.9. v
Galerii jednoho obrazu v Alfě na Americké a 29.9. v našem tradičním a
vámi oblíbeném A.C.W. Saloonu v Kollárově ulici. Více v rozpisu akcí.
Těšíme se.
8.8.2011 Na závěr prázdnin, 30.8., budeme vystupovat v nových
prostorách Galerie jednoho obrazu v budově Alfa v Plzni, Americké 17 a
to od 19.00. Těšíme se na setkání :-).
19.7.2011 Ultramarin přeje všem krásné léto. Ten kdo sleduje naše
stránky důkladněji určitě zaregistroval, že počet našich vystoupení je
doposud v letošním roce poněkud nižší, než tomu bylo v loni. Ale věřte,
není to proto, že bychom zaháleli. Spíše naopak. Pracovali jsme ve
studiu. A výsledkem je naše opravdové, velké, krásné, modré, první cd,
které jsme pojmenovali Bez keců. V současné době jej již můžete
zakoupit na některých novinových stáncích společně s časopisem Kult!.
K dispozici bude také na našem křtu cd, který plánujeme a na našich
dalších vystoupeních. Je zde také na místě poděkovat našim partnerům
(více o nich v nové sekci Partneři), díky kterým toto cd mohlo vzniknout.
Příjemný poslech a zase brzy naviděnou a naslyšenou na našich
vystoupeních. Ultramarin
7.6.2011 Upozornění: Plánované vystoupení Ultramarinu 16.6.
avízované na našem vystoupení v ŠachMatu se odkládá. O náhradním
termínu se dočtete zde na našich stránkách.
9.5.2011 A je to tady... Letošní první vystoupení pod širým nebem.
Srdečně zveme do ŠachMatu v Purkyňově ulici (dříve 6 strun) a to
26.5.2011 od 19.00. Těšíme se v plné sestavě a tím pádem v plné síle...
26.03.2011 V naší fotogaleri najdete důkaz, že i přes krátkou odmlku
nezahálíme a pilně pracujeme jak na vystoupeních, tak hlavně v
současné době ve studiu. Natočili jsme další čtyři písničky.....a bylo tam
tak moc přijemně, že si to v brzké době zopakujeme.

27.02.2011 Ultramarin opět ve studiu. Na závěr zimy jsme se rozhodli,
že se na několik dnů zavřeme do studia, natočíme další písničky a
přiblížíme se tak vydání našeho CD. Termín dalšího živého vystoupení
brzy zvěřejníme, sledujte proto naše stránky...a...máme vás rádi :-)
29.01.2011 Díky všem, kteří jste přišli do hospody U Mrože a díky za
skvělou atmosféru. Příště se sejdeme v A.C.W. Saloonu a to 24.2.
27.01.2011 Halo, halo...dnes se sejdeme v Hospodě U Mrože. Sraz cca
v 19.00. Moc se těšíme na první letošní vystoupení.
01.01.2011 Krásný nový rok
PF 2011 zde
Kalendář 2011 zde
...v loňském 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...
Jirka, Zdeněk, Víťa, Venca, Zbyněk, Lubi a od mixu další Jirka
Nejbližší vystoupení: 27.1. od 19.00 1. vystoupení v roce 2011 v
hospodě U Mrože (webovky hospody zde)...
Novinky z roku 2010 naleznete v našem archivu ve složce media.

