Jiří Bureš
Radnická 224, Kutná Hora 28401
jbstudio@seznam.cz
Mobil:736 785 585

Jiří Bureš Music
www.jiriburesmusic.com

Jiří Bureš výtvarník a hudebník, který hraje na kytaru, baskytaru, banjo a zpívá. Jiří si
sám píše líbivé melodie a poutavé texty, které následně dokáže interpretovat jedinečným,
zajímavým způsobem. Jeho tvorba se pohybuje na rozhraní country, countryrocku a blues.
Zabýval se autorskou tvorbou celou řadu let před odjezdem do zahraničí (USA,
Austrálie) a napsal celou řadu písní pro Radka Tomáška a Vodomily s Ladislavem Vodičkou.
Pro televizi natočil pořad “ hrají a zpívají Vodomilové” s režisérem Janem Bonaventurou. Se
skupinou Radka Tomáška publikoval svojí tvorbu na CD a TV. Jeho nové písničky hraje
Country Radio a Radio Bonton.
Hrál v celé řadě hudebních skupin v zahraničí a v Česku například :Truckers, Ladislav
Vodička a Vodomilové, Metropolitan Jazz Praha, Skupina Radka Tomáška více na http://
jiriburesmusic.blogspot.cz. V letech 2018 a 2019 natočil v JB Studiu album Pravý Blues a
Bože to je pohoda. Download verse je na jiriburesmusic1.bandcamp.com
‘I’m a musician based in Prague and Kutná Hora. I’m primarily a songwriter and
satirist and perform most often with my own Jiri Bures Band, but occasionally in other
collaborations. My songs explore humour and political themes.
I play at festivals, functions and venues all over Czech Republic. I’ve released three
albums of my own original material; and some with Skupina Radka Tomáška, Ladislav
Vodička a Vodomilové and Metropolitan Jazz Praha. Physical CDs of the most recent can be
purchased on my site, or digital versions downloaded from Bandcamp.com.
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Složení kapely:
•

Jiří Bureš - zpěv, kytara, baskytara, banjo,

•

Zdeněk Hadrovský - zpěv,kytara

•

Pavel Procházka - kytara, zpěv, baskytara

Aparatura:
•

3 mikrofony zpěv

Web:
http://www.jiriburesmusic.com
https://jiriburesmusic1.bandcamp.com
https://soundcloud.com/jiri-bures-1
http://jiriburesmusic.blogspot.cz/
http://www.jiribures.co.uk
https://www.facebook.com/Buresmusic/
https://bandzone.cz/fan/bandkh
Youtube:
voodoo………..https://youtu.be/EqVTZYE6h6E
pravy blues…………https://youtu.be/4ke7kuEu7ys
Hora Kutna ………..https://youtu.be/5JdYf-tBGt4
znovu začínám ……..https://youtu.be/SD9QQRYH7Gg
tatoo……https://youtu.be/Ej0MPH6_X6k
cesta na měsíc……..https://youtu.be/ffNTZ7xHWLA
štěstí hledám…….https://youtu.be/1sd2DPHhuMo
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