
 

Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali na náš druhý Bluegrassový 

Camp 

 

Co můžu očekávat: 

 Koncept Bluegrass Campu s Mlékojedy (Milkeaters) je zcela jiný, než znáte z běžných Workshopů. 

Ukážeme Vám náš přístup k hudbě, naše fígle. Řekneme Vám jak zahrát parádní písničky i s minimem 

zkušeností, jak se v kapele navzájem nepobít a naopak jak z kapely vymáčknout maximum. Umět prodat 

vaše silné stránky. A také vám povíme naše zážitky z cest po Evropě. 

Zkrátka Vám řekneme a ukážeme, jak to děláme my. 

 

Pro koho je Camp určen: 

Pro kapely i jednotlivce pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o Bluegrassu a obecně o muzice, nebo i o 

nás, nebo si chtějí jenom zajamovat jak se patří. Není podmínkou, být aktivní muzikant a ani nemusíte 

vlastnit hudební nástroj a ani nemusíte znát hudební teorii. 

 

Co si vzít sebou: 

Nástroj. 

Dobrou náladu. 

Nějaký kačky na pivo nebo nealko. 

 

 

 

 



 

 

Kde: 

Camp se koná v překrásném, stylově zařízeném statku ,,Statek Blaník“ přímo pod bájnou horou 

Blaník, 70km od Prahy. Světlá 2, Louňovice pod Blaníkem. https://www.statekblanik.cz/statek-blanik/ 

Kdy 

Termín konání BG Campu je stanoven na víkend 1.-3.4.2022. 

Letošní APRÍL je náš!!!! 

V ceně: 

Ubytování pátek až neděle v krásném domácím stylovém penzionu. ,,Statek Blaník¨ 

Skvělé domácí jídlo po celou dobu akce. 

Každý dostane parádní Campové triko.☝️ 

Pro nováčky certifikát o absolvování workshopu s Mlékojedy a o dosažení titulu  

Me. (Milk eater) :-) 

Spoustu a spoustu informací o hudbě a o nás. 

 

https://www.statekblanik.cz/statek-blanik/


Program: 

Pátek 

16:00 příjezd, ubytování 

18:30 večeře 

19:30 přípitek, seznamovací ,,before párty“ 

21:00 vystoupení MLÉKOJEDI 

22:00 společné jamování, KALBA? 

Sobota 

8:00 snídaně ☺ 

9:00 společný workshop- komunikace v kapele, komunikace s veřejností, jak si zajistit koncerty a 

jak si určit svou cenu, motivace, určování cílů. 

12:00 oběd 

13:30 společné foto 

14:00 workshop- práce na pódiu, vlastní tvorba, příprava na vystoupení, propagace kapely, 

získávání kontaktů. 

15:00 společné hraní s Mlékojedy (každý si zahraje jako člen Mlékojedů) 

18:00 večeře 

19:00 volná diskuze, dotazy,  připomínky,  poznatky,  jamování, KALBA? 

Neděle 

  8:00 snídaně ☺ 

   9:00 individuální lekce 

 10:30 svačina + odjezd 

 

 



 

 

Cena: 

Cena za účast na třídenním Bluegrass Campu s Mlékojedy, 

je: 4500,- za jednoho účastníka. 

Platba pouze převodem na účet a to do 15.3. 2022. 

Počet účastníků je omezen. 

 

Rezervace: 

Přihlásit se můžete do neděle 15.3. 2022 

Vaše přihlášky vyřídí a veškeré případné dotazy vám zodpoví 

DAVID BENDA  

na 

tel: 734 188 093 

nebo na 

mail: benda91@seznam.cz 

 

Přijeďte a my se o vás postaráme. 

Těšíme se na všechny, užijeme si společně další nezapomenutelný víkend!!! 

vaši 

 MLÉKOJEDI 
http://www.mlekojedi.cz/ 
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