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Dva roky po úspěšném prvním projektu alba Wabi a Ďáblovo stádo 
oceněném zlatou deskou vyšlo 10. října 2014 pokračování s názvem 

Wabi  a  Ďáblovo stádo - Příběhy písní.
       Mezi oběma zmíněnými alby vyšlo 2CD Můj ročník 47 obsahující výběr písní ze všech

dosud vydaných alb.
 

Nabídka koncertu WABI DAŇKA 
s doprovázejícím fenomenálním kytaristou Milošem Dvořáčkem

Wabi  Daněk,  přirozený,  charismatický,  „uvěřitelný“  písničkář,  který  během koncertu
postupně představí výběr písniček ze všech dosud vydaných alb z celé jeho téměř 45 -ti
leté tvorby. Zazní jak trampský hit století Rosa na kolejích, tak jeho dnes již legendární
songy, Skunkovky /Montgomery, Kříž z plastiku/, vtipné veršotepánky na názvy měst, kde
Wabi hrál, až po slíbenou ochutnávku písní z 2 alb WĎS /Dawson, Laredo a další/.

Na  koncerty  zlínského  rodáka  Wabi  Daňka  se  nechodí podle  věku,  náboženství,  ani
politické příslušnosti. Jen podle nálady a chuti poslechnout si něco, co se z rádia zrovna
každý den neozývá, ale dá to člověku víc, než celá aktuální top ten. Koncerty jsou vždy
nabité skvělými písněmi a humorem. 

Chcete-li si s Wabim zazpívat jeho Rosu na kolejích, Fotky, Ročník 47, Píseň co mě učil
listopad, Nevadí, zahejkat si v Hejkalovi, namoct si bránici při jeho verzi Quantanamery
„Franta  má péra”,  chcete-li  utéct  před  všudy  přítomnou  reality  show,  přijďte  na  jeho
koncert, bude to pro Vás rozhodně příjemný azyl.

„Když tě tvoje žena zlobí, odhání tě od nádobí, 
prachovku před tebou schová a vůbec se divně chová, 
drž se přesně hesla mého! Vem to na  Most ze Slaného, 
po cestě  se  zastav v Lounech a tam  svoji  ženu  zlou  nech!     /ukázka veršotepání/

Foto plakáty ke koncertu zajištěny, 30ks zdarma, navíc 1ks/15Kč. 
K foto plakátům možno objednat grafické plakáty zdarma.
Po koncertě možný prodej všech vydaných a dostupných CD.
Na ozvučení koncertu využíváme místních zvukařů, ale lze domluvit i jinak.
Technické  podmínky: 2 linkové  vstupy(  jack  6,3  mm  pozitiv),  2  kvalitní
mikrofony na lomeném stojanu, 1 zásuvka 220 V u mikrofonního stojanu, 
2 židle bez područek , monitor , hall

Cenu koncertu Vám sdělíme na požádání /individuálně dle typu akce/.

www.wabi.cz , https://www.facebook.com/wabi.danek.3 
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