
NOVINKY 2017: 
 
 
15.11. 
Tak se pomalu blíží konec roku. A než nastane čas vánoční a 
než bude poslední den tohoto roku, přijďte si s námi zazpívat 
naše písničky. Zahrajeme playlist, který si sami sestavíte. Stačí 
napsat na náš e-mail nebo facebookový profil písničky, které 
chcete při posledním letošním vystoupení od nás zahrát. 
 
 
27.10 
 
Děkujeme všem za večer 25.10. v A.C.W., zvláště pak těm, co 
si neměli kam sednout a vydrželi stát, tancovat, bavit se, až do 
konce. Je to moc pěkné, když se dokážeme všichni takto bavit. 
Zde je připomínka tohoto 
večera: https://www.facebook.com/zdenka.hudcova.9/videos/10
203777000380856/ 
 
16.10.2017 
Krásný podzim všem :-). Musíme poděkovat za krásnou 
atmosféru při našem posledním vystoupení v A.C.W. Saloonu 
Plzni. A protože se nám moc líbila, pokusíme se ji zopakovat. 
Ale to se nám nepovede bez vás. Takže moc rádi si vás 
dovolujeme pozvat na naše další naplánované vystoupení a to 
25.10. od 20.00 v A.C.W. Saloonu v Plzni Kollárově ulici. 
 
 
17.8.2017 
Kdo by si chtěl zavzpomínat na báječnej koncert, může 
prostřednictvím DVD, které konečně spatřilo světlo světa. 
Jedná se o dokument plný živé muziky s průvodním 
komentářem Zdeňka Rabocha. Koupit můžete zde: 
http://www.musicrecords.cz/…/various/bigbit-plzen-sobe-2dvd/ 
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15.7.2017 
Provedena aktualizace kontaktů na naši kapelu a zvukaře 
 

 
 
25.6.2017 
Letní setkání s námi jsme naplánovali na 12.7.2017 ve vašem 
oblíbeném A.C.W. Saloonu v Plzni. Těšíme se 
 
5.6.2017 
Další setkání s Ultramarinem již tento pátek v A.C.W.Saloonu v 
Plzni. Moc se těšíme :-) 

http://ultramarin.wbs.cz/20900637_1588691354529064_1832399431697029301_o.jpg


 
17.4.2017 
HITPARÁDA UEFA - Webový portál MusicMap.tv ve spolupráci 
s FAČR a fotbal.cz, spustili Eliminace na mistroství Evropy ve 
fotbale WU17, které se koná v květnu v České republice. Na 
základě hlasování fanoušků postoupí do finále 20 kapel, ze 
kterých odborná porota vybere tři vítězné kapely, které získají 
možnost si na Euru zahrát a mnoho dalších cen. 
Hlasujte pro nás zde. Hlas můžete poslat jeden každou hodinu. 
Děkujeme za každý hlas 
 
28.3.2017 
Nový termín našeho vystoupení. 13.4. od 20.00 zahrajeme opět 
v ACW Saloonu v Plzni 
 
21.3.2017 
HITPARÁDA UEFA - Webový portál MusicMap.tv ve spolupráci 
s FAČR a fotbal.cz, spustili Eliminace na mistroství Evropy ve 
fotbale WU17, které se koná v květnu v České republice. Na 
základě hlasování fanoušků postoupí do finále 20 kapel, ze 
kterých odborná porota vybere tři vítězné kapely, které získají 
možnost si na Euru zahrát a mnoho dalších cen. 
Hlasujte pro nás zde. Hlas můžete poslat jeden každou hodinu. 
Děkujeme za každý hlas 
 
18.3.2017 
Přidali jsme nové písničky do seznamu a to včetně textů 
 
27.2.2017 
Tak a máme tady další termín vystoupení. A jinak Ultramarin 
zkouší a připravuje sadu nových písniček. Těšíme se až až vám 
je budeme moci zahrát. 
 
8.1.2017 
Vše nejlepší v novém roce vám všem přeje Ultramarin. 
 

http://fotbal.cz/
https://www.musicmap.tv/eurowu17-hlasovani
http://fotbal.cz/
https://www.musicmap.tv/eurowu17-hlasovani

