Nabídka/Kontakt

Skotský dudácký a bubenický soubor The Rebel Pipers - Pipes and Drumes byl založen v r.
2004. Byl prvním kompletně nástrojově obsazeným skotským dudáckým bandem v České
republice. Mimo jiné je členem prestižní skotské dudácké školy College of Piping v Glasgow,
kde se členové souboru každoročně účastní certifikovaných kurzů hry na skotské dudy a bubny
pod vedením jedněch z nejlepších armádních a civilních dudáků a bubeníků.
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The Rebel Pipers - Pipes and Drumes hrají převážně tradiční skotskou dudáckou hudbu. V
současné době jsou The Rebel Pipers - Pipes and Drumes, navazující na tradice skotských
vojenských bandů, nejzkušenějším a v současné době i nejkompletněji nástrojově obsazeným
a nejdéle nepřetržitě působícím skotským bandem na území České republiky.

Dudáci a bubeníci The Rebel Pipers již po mnoho let vystupují jako jednotlivci i skupinově na
mnoha akcích nejen v České republice, ale také v zahraničí. Např. na mezinárodním setkání
skotských dudáků a bubeníků Pipefest 2005 ve skotském Edinburghu, na slavnostním odhalení
památníku čs. vojákům ve skotském Arisaigu 2009, na historickém festivalu na hradě Vianden v
Lucembursku 2011, na oslavách 70. výročí vylodění v Normandii 2014, na Highland Games v
rakouském Donnerskirchenu, jako stálý host skotského dudáckého souboru Nielston and
District Pipe Band v průběhu MDF ve Strakonicích, na mezinárodním festivalu dechových
hudeb Kmochův Kolín, na oslavách osvobození v Plzni, na odhalování pomníků a pietních
aktech, výstavách a hudebních festivalech, firemních a benefičních akcích (Land Rover,
Paraple, Motýlek), golfových turnajích, česko - skotských svatbách, rekonstrukcích historických
bitev, degustacích skotské whisky a mnoha dalších.

Členové bandu jsou zváni do Českého rozhlasu na natáčení pořadů nejenom o Skotsku,
do České televize, Novy (mimo jiné i k natáčení seriálu Ulice) a také do televize Óčko a ČT
pořad WIFINA. Soubor dlouhodobě spolupracuje s hudebníkem Karlem Vágnerem. V poslední
době započala velice dobrá spolupráce na společných vystoupeních s orchestrem Harmonie
1872 Kolín. Neméně důležitá je i spolupráce souboru s organizací Mezinárodní cena vévody z
Edinburghu a sdružením Centrum české historie.

V roce 2013 natáčí soubor profilové CD, kde jako host nazpíval Amazing Grace člen skupiny
Taxmeni, Vráťa Vskočil.
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Vystoupení dudáckého bandu, nebo jednotlivých dudáků dodá akci nádech neobvyklosti,
originálnosti i autentičnosti. Vystupujeme na festivalech, městských slavnostech, firemních
akcích, sourkomých oslavách, svatbách atd.

V případě Vašeho zájmu zajistíme sólové i skupinové vystoupení krojovaných skotských
dudáků a bubeníků . Oblečení dle příležitosti, nebo Vašeho přání - slavnostní, večerní, denní,
sportovní i vojenské (americká občanská válka, 1. a 2. světová válka). Vystoupení v celkové
délce 60 minut je rozděleno do několika bloků.

Zájemci (i začátečníci) o hru na skotské dudy a bubny v našem bandu jsou vítáni. Vše potřebné
zajistíme. Vaše dotazy zodpovíme na uvedených telefonních číslech, nebo mailové adrese.

Kontakt a informace: Miroslav Anger

tel.: +420 774 968 990, +420 604 616 804

e-mail: anger(§)mybox.cz
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