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folkové skupiny

Š A F R Á N

     Folková skupina Šafrán ze Strakonic vznikla v roce 1978. Za více než třicet let 
kapelou prošla řada skvělých muzikantů.
V současné době vystupuje v této sestavě:

Jaromír Binnhack - kytara, foukací harmonika, dudy, zpěv.
Jan Kovarovič – kytara, zpěv.
Eva Hollmanová - basová kytara, zpěv.
Lucie Bednaříková – housle, zpěv.
Zdeňka Dubědová – percuse, zpěv.
Alena Kotrchová – percuse, zpěv.
František Klečka - zvukař.

     Šafrán hraje většinou vlastní písničky, nebo písničky od přátel muzikantů:
Vojty Kiďáka Tomáška, Lubomíra Ríši Melichara, Jaroslava Luňáčka a dalších. 
V repertoáru skupiny jsou ovšem i melodie zahraničních autorů s vlastními texty.
Šafrán vystupuje na festivalech po celé republice a v poslední době také v klubech.
     V roce 2008 byla půlroční koncertní pauza, kterou skupina využila k natočení 
druhého CD a k přípravě výročního koncertu k třicátému výročí vzniku skupiny. 
Tento koncert 8. listopadu 2008 zcela vyprodal strakonický Dům kultury.
     V současné době Šafrán nabízí vystoupení na festivalech a v klubech. Zároveň 
připravuje nahrávání třetího CD, které chce vydat ke svým 35. narozeninám.
    



Obvyklá cena za vystoupení v délce do dvou hodin je 5.000,- Kč včetně dopravy 
do 50 km od Strakonic. Při větší vzdálenosti nebo jiném rozsahu akce bude cena 
včetně dopravného vždy dohodnuta individuálně. Dohoda je vždy možná!
Pořadatelům můžeme také předem poskytnout vlastní barevné plakáty formátu 
A2 v ceně 15,- Kč/ks + poštovné.

Technické podmínky:
Ozvučení => 6x mikrofon na zpěv + 4x linka (kytary, housle). Dále je nutná do-
stupnost zdroje napájení 220V na podiu; výhodou je dobrý odposlech (minimálně 
pro zpěvy) a také basové kombo.
V případě malých klubů nabízíme možnost zajistit ozvučení akce vlastní aparatu-
rou YAMAHA; pro větší prostory můžeme zprostředkovat některého z našich 
spřátelených zvukařů. Pokud zajišťujeme ozvučení, je cena vždy dohodou (pod-
le rozsahu akce a nákladů na dopravu skupiny včetně aparatury).

DISKOGRAFIE SKUPINY:
Obraz, 1996 – výběr starších nahrávek skupiny, Kukisaka Records
Máme rádi (se), 2008, - profilové album současné sestavy, vlastním nákladem

KONTAKTY:
Jaromír Binnhack, U zahrádek 292, Strakonice, 386 01
Telefony: 383 335 438 nebo 737 171 153
E-mail: binnhack@seznam.cz

Jan Kovarovič, telefon: 602 443 287, e-mail: safranfolk@gmail.com  

Webové stránky: www.safran.wz.cz




