


ČO JE RADIO BAND

- Radio Band je voľným zoskupením špičkových domácich džezových hudobníkov rôznych generácií 

- vedie ho renomovaný alt-saxofonista Radovan Tariška

- ansábel hrá funky, jazz a fusion vo vlastných aranžmánoch

- premiérovo sa predstavil na odovzdávaní cien Radio Head Awards 2016 a zožal veľký úspech

- videoprezentácia Radioband: http://youtu.be/TzwIxbkx0Co

https://www.youtube.com/watch?v=TzwIxbkx0Co&feature=youtu.be


RADOVAN TARIŠKA

- renomovaný alt-saxofonista, ovláda hru na všetkých saxofónoch

- moderátor Rádia Devín, kde predstavuje džezovú hudbu

- vo veku 23 rokov laureát ceny Ladislava Martoníka 

“jazzman roka 2002”

- spolupracoval a hral so špičkovými hudobníkmi z celého sveta 

(James Morrison, George Mraz, Oliver Kent, Harry Sokal, Jarek 

Smietana, Piotr Baron a ďalší...)

- účinkoval na viac než 40 albumoch rôznych hudobných žánrov

- je uznávaným a inšpiratívnym učiteľom



ČLENOVIA RADIO BAND

Radovan Tariška, kapelník

rytmická sekcia:

Robo Vizvári, prvý basgitarista Slovenskej Filharmónie

Dávid Hodek, bicie, obrovský talent, koncertoval už ako 5ročný

Michal Šimko, basgitara

klávesy:

Eugen Vizvári, cena RadioHead Award 2016 za jazzovú nahrávku 

“Part Two - For Jaco”

Peter Lipa ml., klávesy

dychová sekcia:

Radovan Tariška + široká dychová sekcia zložená z jeho žiakov, 

vvariabilný počet členov  

Ondrej Juraši, trúbka, člen elitných bigbandov a skladateľ

speváci:

Peter Lipa, - legenda slovenského jazzu

Anita Soul, - naša top r’n b a soul speváčka



ČINNOSŤ A PROJEKTY RADIO BAND

- Radio Band prináša jazz vo všetkých jeho podobách, funky a fusion

- chce priniesť ďalšie nové prvky, rôzne štýly a obsadenia

- jazz a funky ako show

- obsadenie ansáblu aj podľa požiadaviek a produkcie, 

od osem po tridsať členov

- multimediálne predstavenie - orchester, videoprojekcie za scénou, 

pridaná hodnota pre návštevníka



ČO MÔŽE PRINIESŤ 
PODPORA RADIO BAND

- generálny partner uvádzaný na všetkých platformách ako spoluorganizátor

(tlačová správa, PR články, pozvánky, vstupenky, letáky, online, print a médiálne kampane) 

- VIP lístky na všetky podujatia Radio Band doma aj v zahraničí

- podľa jednotlivých dohôd reklama vo všetkých médiách súvisiacich s RadioBand:

- logo partnerov počas živých predstavení, umiestnené na dobre videteľných miestach 

ako aj na videoprojekcii

- online: reklama a priame prelinkovanie na webe RadioBand

reklama na Facebook page Radio Band, Tweeter, podporovaná platenou inzerciou Facebooku

- bannerová kampaň na partnerských portáloch (Ticketportal, Zoznam, Azet)

- logo partnerov na všetkých printoch 

(plagáty, printová inzercia v denníkoch a časopisoch)

- partneri uvedení pri záznamoch zo živých vystúpení v rozhlase a televízii

partneri uvedení v televíznych a rozhlasových upútavkach

- monitoring propagácie (foto, video dokument, záznamy)



PS PRODUCTION

- RadioBand je vlastným autorským projektom producentskej 

spoločnosti PS production, ktorá chce napomáhať rozvoju 

kvalitnej hudby na Slovensku ako aj za jeho hranicami

- vznikla so zámerom vytvoriť platformu pre profesionálnych 

hudobných umelcov

- jej prvoradým cieľom je tvoriť a promovať originálnu hudbu, 

ale i komplexnejšie projekty spájajúce viaceré druhy umenia

- spolupracuje s renomovanými hudobníkmi, spevákmi, 

skladateľmi, textármi, aranžérmi, tanečníkmi, choreografmi, 

výtvarníkmi a režisérmi, podporuje však aj rozvoj mladých talentov

- realizuje vlastné autorské  projekty a ponúka aj produkcie 

vytvorené na kľúč 

KONTAKT                            

Peter Stankovský

+421 903 453 882 

CEO 

Alexandra Imrichová

+421 904 030 030 

Office assistant

email: info@psproduction.eu  

www.psproduction.eu


