
   V prípade záujmu o dohodnutie termínov koncertu formácie  Fragile kontaktujte :  

  Mgr. Zuzana Kulichová, FLUENT, s.r.o.,  0905 578 788, kulichova@fluent.sk, www.fluent.sk                                      

                                                                                                                 

Dovoľte nám pozvať Vás na vystúpenie / show slovenskej hudobnej  formácie Fragile.  

Termín :          sobota 22.10.2011, 15 h. 

Miesto :          Farský kostol Ilava 
Vstupné :        7 € 
Predpredaj :     Dom kultúry Ilava, 042/ 44 555 70 (-71, -72),  

                          Mestská knižnica – 042 / 44 555 74 

                                                             Fragile 

                                

           

FRAGILE sa venuje nielen interpretácii známych svetových rock - pop - jazz hitov STING, STEVIE 

WONDER, TINA TURNER, THE REAL GROUP…) v zaujímavých a cappella aranžmánoch – teda len spev bez 
hudobných nástrojov, ale ich repertoár tvoria aj gospely, ktorým najlepšie pristane posvätná atmosféra 
kostolov.  Koncert kapely Fragile je nielen hudobným stretnutím, ale je to nezabudnuteľný  zážitok plný 

dojmov, ktoré sú umocnené vznešenou  atmosférou prostredia chrámu. 
Formácia Fragile funguje pod vedením dirigenta a producenta Braňa Kostku (inak aj partner herečky 
Zdeny Studenkovej) a tvoria ju umelci známi aj z ich iných – hereckých / moderátorskych TV rolí Helena 
Krajčiová (Profesionáli, Ordinácia v ružovej záhrade, Panelák) / Soňa Norisová (Ordinácia v ružovej 

záhrade, Mesto tieňov), Kamil Mikulčík (Eurovízia - "Leť tmou" s Nelou Pociskovou, Elán je Elán), Vilo 
Csontoš (Elán je Elán, Prominenti),  a skvelí speváci Jana Golisová, Svetlana Rymarenková a Slavo 
Košecký.  

 

 Fragile vydali v novembri 2010 ich nový, v poradí už 3.album „Next Level“- počas vystúpenia odznejú už 

hity aj z tohto albumu a na Deň detí 1.júna 2011 pokrstili nové CD pre deti – „Fragile deťom“, z ktorého 

piesne vznikli na podklade príbehov o zvieratkách, ktoré pre nich  napísala herečka Zdena Studenková. 

http://www.pluska.sk/video/?video=6633 

Viac informácií o formácii Fragile môžete nájsť na ich  web stránke  www.fragile.sk.   

Mgr. Zuzana Kulichová,  FLUENT, s.r.o., www.fluent.sk 
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Braňo Kostka, Helena Krajčiová, Jana Golisová, Kamil Mikulčík, 

Slavo Košecký, Soňa Norisová, Svetlana Rymarenková, Viliam Csontoš 
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 Fotogaléria : 

 

                               Helena Krajčiová –     Známa zo seriálov Panelák, Profesionáli,  

                                                                            Ordinácia v ružovej záhrade a z TV sitcomu Áno Miláčik, ...                                                                                                                                                         

 

                                 Soňa Norisová -  členka Radošínskeho naivného divadla ,  

                                                                    známa zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Mesto tieňov, ... 

 

                                

                                                                

                              Vilo Csontoš – účinkoval v šou Elán je Elán, moderoval na Markíze reláciu Prominenti, 

                                                              Účinkuje v muzikáloch v Bratislave a v Štátnej opere v Banskej Bystrici 

 

                             

                              Kamil Mikulčík - člen Radošinského naivného divadla, herec,  výborný hudobník, 

                                                                  autor scénickej hudby k viacerým divadelným inscenáciám, 

                                                                  Spolu s Nelou Pociskovou reprezentoval Slovensko na pesničkovej súťaži  

                                                                  Eurovision Song Contest 2009. 
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