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26.9 (repríza 29, 30.9. a 1.10.) se rozjíždí opět trampský pořad Z posledního vagonu hlavně s
podzimními písničkami.

V tomto pořadu se můžete těšit hlavně na podzimní písničky, uslyšíte jich celkem sedm.
Pozveme vás na Jizerskou Notu, pustíme vám jednu novou písničku Lístku, která není ještě
oficiálně nahraná, čeká vás zajímavý Trampský úlet, poinformujeme vás o výstavě Edy Ingriše
a Zdenka Buriana. Martn Perlík z Hnutí Brontosaurus vás pozve na letošní podzimní
brontosauří akce. Uslyšíte další díl rubriky Písničky od ohňů, kterou vytváří (ne)posluchači Posl.
vagonu. Podařilo se nám vytáhnout z archivu jednu pozapomenutou písničku od
Zelenáčů
a taky pogratulujeme
Jitce Vrbové
k narozeninám.

Nakonec nebudou chybět tradiční Zpr. Z posl. vagonu ve kterých se třeba dozvíte že na podzim
zahraje na pár koncertech zase Miki Ryvola Ve vagonu se svezou tentokrát skupiny: Krajánci,
Paběrky
,
Pětník
,
Setleři
,
Brontosauři
,
Kap. Kid
,
Smolaři
,
Příboj
,
Hoboes
a
KTO
.

Trampský pořad Z posledního vagonu se vysílá každé liché úterý od 9, 14, 19 a 23 hodin na
internetovém Radiu FOLK, které najdete na: www.radiofolk.cz, nebo ho můžete naladit i na

1/2

Podzimní Poslední vagon prijíždí
Napsal uživatel Bodlák a Carmen
Úterý, 26 Září 2006 02:00

adrese: www.abradio.cz Reprízy pořadu jsou následují pátek od 14, v sobotu od 19 a neděli ve
23 hodin.

Informace a program pořadu Z posledního vagonu najdete na: strelak.jinak.cz. nebo na
stránkách Radia Folk.

Na této adrese je i anketa ve které můžete hlasovat a zároveň nám trochu i pomoci s pořadem.

Budeme rádi, když nám budete posílat vaše trampské písničky, informace o akcích a tipy na
písničky co by jsme v pořadu měli pustit.

Pokud budete mít chvilku času, zkuste si náš pořad poslechnout.

Na setkání v Posledním vagonu a případné ohlasy se těší tvůrci pořadu:
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