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Vážení přátelé, dámy a pánové, kamarádi, koňáci, honáci i kovbojové -
prostě všichni, kteří máte rádi country a dobrou pohodu. Ano, jste tady správně !

Jste v hradišťském Klubu kultury, kde se právě dnes večer odehraje

IX. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL
VÍTEJTE !

Oproti minulým letům je velkou změnou místo konání telegrafního countrybálu. Orlovnu, kde se
odehrálo všech sedm minulých ročníků, letos vystřídal největší sál ve městě - velký sál Klubu

kultury. Co nás k této změně vedlo? Odpově

Dnes večer Vám bude hrát a zpívat pořádající TELEGRAF a poprvé se u nás představí březolupští
JIŽANÉ. Country tance v průběhu celého večera bude předvádět i učit DREAMS COUNTRY

ZLÍN a předtančení provedou jak děvčata z napajedelského HOPSÁLKU, tak i děvčata z country
KLUBKO ze Starého Města.Velkou novinkou bálu je účast "PEDRA" Zahradníka z Bezměrova,

2.vícemistra Evropy v žonglování s kolty, který nám ukáže i kousky s trikovým lasem.
Žádným překvapením jistě nebude tradičně bohatá tombola. A pro zpestření jsme opět zařadili

předpůlnoční (možná, že i popůlnoční) soutěž o ceny.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se kolem bálu točí, za jeho přípravu a průběh, jakož i jejich

ženám, dětem, babičkám, dědečkům i ostatním domácím zvířátkům za pochopení a podporu.
Všem patří velký dík !

ď je strašně jednoduchá - byli jste to
VY, milí přátelé. Tato změna proběhla kvůli všem těm, kteří si přáli větší parket, větší prostor a

chtěli s sebou vzít i více kamarádů. Věříme, že jsme všem jejich přání dokázali splnit, a i my jsme
přesvědčeni, že tato změna celému bálu jen a jen prospěje.

CO SE BUDE DÍT?
20.00 zahájí JIŽANÉ, ale TELEGRAF je brzy vystřídá - a budou se střídat po celý večer
20.30 vystoupí KLUBKO se svým předtančením a pod vedením zkušeného callera proběhne

PROMENÁDA Z APALAČSKÝCH HOR, DREAMS Vás naučí starý skotský tanec RUFUS
21.20 cloggové vystoupení HOPSÁLKU (clogging je "americký lidový step")
21.50 opět přijde DREAMS, aby předvedl předtančení ve stylu country - "Don't Follow Me" a

vzápětí všechny zájemce naučí čtverylku s názvem Nine Pine
22.30 začneme prodávat lístky do tomboly
22.45 poprvé vystoupí PEDRO a předvede kousky s trikovým lasem
23.50 předpůlnoční hra o spoustu dobrot
24.00 DREAMS se rozloučí posledním tancem
00.30 PEDRO předvede, co všechno umí s kolty
00.35 vylosujeme výherce hlavních cen tomboly a pak se bude hrát !


