Hudební duo
Dominika a Jan
Propagační balíček

O nás
Společně hrajeme od roku 2018. Zaměřujeme se na svatby, různé večírky,
oslavy, firemní akce, městské slavnosti, kulturní a školní akce apod. Hrajeme
převzaté známé písně i písně na přání.
Dokážeme udělat pro Vás hudební produkci na klíč. Dopravu a aparaturu
zajistíme sami. Nabízíme i moderování po dobu celé akce.

Členové
Dominika Čompová (zpěv)
Již od mala mě provází láska ke zpěvu. Od devíti let jsem navštěvovala hodiny
zpěvu na ZUŠ, později se k tomu přidala i láska k herectví a začala jsem
navštěvovat hodiny herectví. V patnácti letech jsem viděla v Praze svůj první
muzikál, při kterém mě uchvátilo propojení zpěvu, herectví a tance. Rozhodla
jsem se začít studium na soukromé škole obor muzikál v Ostravě, kde jsem si
zahrála ve svém prvním muzikálu Rebelové. Po těchto zkušenostech jsem
byla přesvědčena o tom, že tohle je má cesta a přihlásila se na konzervatoř
Jaroslava Ježka v Praze, kde jsem v roce 2018 odmaturovala v oboru
populární zpěv. V roce 2018 jsem začala studovat konzervatoř v Plzni obor
muzikál, který jsem v roce 2020 zakončila absolutoriem. Nyní mě můžete
spatřit v pražském divadle Kalich v roli Nadi v muzikále Voda (a krev) nad
vodou. Ze všech tří složek- tanec, herectví a zpěv u mě láska ke zpěvu
převažuje a ráda svým zpěvem rozdávám radost.

Jan Lafek (kytara, zpěv)
Stejně jako Dominiku mě od mala provází láska k umění. Od sedmi let jsem
docházel na hodiny klavíru na ZUŠ, od deseti let na hodiny kytary a od
dvanácti let na hodiny zpěvu. V roce 2014 jsem byl přijat na Konzervatoř
Jaroslava Ježka v Praze, kde jsem se s Dominikou seznámil. Od roku 2019
jsem studentem Janáčkovy akademie múzických umění oboru Hudební
manažerství. V současné době mě můžete spatřit v kapele Štěpána Soukupa
a Tam rock Praha, kde také jako v našem duu zpívám a hraji na kytaru.

Fotografie

Odkazy
Webové stránky:
http://www.hudebniduo.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/hudebniduo
Instagram:
https://www.instagram.com/hudebni_duo_dominika_a_jan/
YouTube:
https://www.youtube.com/c/Hudebn%C3%ADduoDominikaaJan

Repertoár
Repertoár dua se pohybuje ve více hudebních žánrech. Stěžejním žánrem je
česká populární hudba 60. a 70. let 20. století. V repertoáru však naleznete i
písně lidové a folklorní.
Zde je malá ochutnávka:
Rybičko zlatá – Hana Zagorová
Je po dešti – Judita Čeřovská
Whisky to je moje gusto – Yvetta
Simonová
Skinny Love – Birdy
Love Me Tender – Elvis Presley
Desatero – Lucie Bílá
My Heart Will Go On – Celine Dion
Čerešně – Hana Hegerová
Michael – Beatles
Ten vůz už jel – Marie Rottrová
Hvězdy jako hvězdy – Lucie Bílá
Žienka – Jana Kirschner
Černá Jessie – Hana Hegerová

Boky jako skříň – Ewa Farná
Láska je jako večernice – Vladimír
Mišík
Imagine – Beatles
Proměny – Čechomor
Ženušky – No Name
Jednou mi fotr povídá – Ivan Hlas
S nebývalou ochotou – Marta
Kubišová
Klára – Chinaski
1. Signální – Chinaski
San Francisco – Scott McKenzie
Let It Be – Beatles
Dětské šaty – Petr Kalandra

Celý repertoárový list naleznete na našich webových stránkách.

Kontakt
Telefon:
Jan Lafek
+420 606 590 226
E-mail:
hudebniduo@gmail.com
Adresa:
Xaverovská 392/6
Praha 19 Kbely
197 00
Bankovní spojení:
Komerční banka
107-8257240217/0100

