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17.12.2012

Vánoce a Nový rok

Děkujeme za přízeň. Všem vám. Všem těm, kteří chodili na na naše letošní vystoupení, všem těm,
kteří si nás pozvali do svých zařízeních, všem našim rodinnám za ochotu podporovat naše
muzikantské snažení a za respektování toho, že občas musíme od těch našich nejbližších utéci,
abychom se pak mohli s velkou radostí vracet domů. Letošní rok pro řadu z nás i vás, nebyl lehký. Byl
plný změn, nejistoty a tak nám dovolte jednu jistotu vám na závěr tohoto vánočního a novoročního
přání dát...Ultramarin jede dál i příští rok a bude pro vás hrát a vymýšlet nové písničky. Hezké vánoce
a vše nejlepší do Nového roku přeje Zdeněk, Jirka, Víťa, Zbyněk, Venca a Luboš...tzn. celý celičký
Ultramarin

18.11.2012

Tak skoro po měsíci vám Ultramarin zahraje opět v A.C.W. Saloonu. A to 22.11. od 20.00. Těšíte se?
My ano :-).

15.10.2012

Říjnový termín našeho vystoupení v ACW již znáte, je to 25.10 od 20.00. A nově tu pro vás máme
termín i listopadový, 22.11. opět ve 20.00.

21.9.2012

Díky moc všem, kteří přišli na naše vystoupení 20.9. do A.C.W. Skvělá nálada, tradičně příjemné ACW,
zkrátka fajn večer. Ultramarin si jej společně s vámi moc a moc užil. Díky. Další vystoupení v A.C.W
Saloonu bude 25.10.2012 opět od 20.00.

13.8.2012

A i když si ještě spousta z vás užívá slunečních dnů prázdnin a dovolených, my už postupně
doplňujem termíny hraní Ultramarinu. Jako první zde uvádíme velmi zajímavé místo a to Vinobraní na
zámku v Nebílovech. Děkujeme pořadatelům za pozvání a zde jsou podrobnosti:

8.9.2012 - 13.00 - Zámek Nebílovy - Vinobraní - podobnosti zde

21.7.2012

Krásné prázdniny přeje Ultramarin

20.6.2012

28.6. čtvrtek 20.00 Plzeň - Restaurace ŠAC H M A T, Purkyňova 29 (dříve U šesti strun) - hraje se
venku - podrobnosti zde

19.5.2012

Vše je jednou poprvé... A tak musíme oznámit, že naše vystoupení, které se mělo konat 24.5.2012 v
A.C.W Saloonu v Plzni se ruší. O náhradním termínu vás budeme informovat zde na našich stránkách.

29.4.2012

Těšíme se na naše první letošní hraní pod širým nebem a těšíme se na setkání s Vámi. Podrobnosti
zde.

6.4.2012

Nové fotky v naší fotogalerii. Zavzpomínejte na naše loňská vystoupení. Zde

a těšte se na nové. Zde jsou termíny:

26.4.2012 - ACW Saloon Kollárova ul Plzeň od 20.00

3.5.2012 - Amfiteátr Plaza Plzeň - Zahajovací koncert v rámci oslav osvobození Plzně od 20.00

Program oslav zde

24.5.2012 - ACW Saloon Kollárova ul. Plzeň od 20.00

9.6.2012 - Kamenná Hora (soukromá akce - případné info přes náš e-mail)

15.3.2012

Přijďte s námi přivítat jaro. V oblíbeném ACW Saloonu se těšíme na setkání 29.3. ve 20.00

26.2.2012

Bleskovka: Doplněn nový termín vystoupení :-)

19.2.2012

A další vystoupení Ultramarinu v tomto roce. Tentotekrát opět po čase v hospodě U mrože. Více v
rozpisu akcí. Srdečně zve Ultramarin

16.2.2012

Nový kalendář konečně na světě. Ve formátu .pdf si jej můžete otevřít, stáhnout a vytisknout zde.

28.1.2012

Díky všem za skvělou atmosféru v A.C.W. Saloonu při našem posledním vystoupení 26.1.2012. Těšíme
se na další setkání s vámi. A to 23.2. U mrože a 29.3. opět v A.C.W. Podrobnosti zde.

1.1.2012

PF 2012 zde

