
„OBJEVY ZVUKOVÉHO PORTÝRA“

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 od 19,00 hod. během svého jarního „mini turné“ 
vystoupí Arnošt Frauenberg, Honza Žamboch a Monty se svým 
programem SPOLU také v Lázních Bělohradě. Koncert v kulturním sále 
lázní proběhne v rámci pořadu „Objevy Zvukového Portýra“ uváděného 
Mirkem Ošancem. Pořadatelem koncertu je Městské kulturní středisko 
Lázně Bělohrad, mks@lazne-belohrad.cz a Český rozhlas Sever,    
http://www.rozhlas.cz/portal/portal

Sdružení písničkářů SPOLU vzniklo v roce 2010 jako projekt tří výrazných písničkářů 
nastupující generace, Arnošta Frauenberga, Honzi Žambocha a Montyho, v rámci z recese 
založeného SOUMU (Středního Odborného Učiliště Muzických Umění ). Vynikající texty, 
neuvěřitelné kytarové kreace, jevištní ztvárnění písní, absolutní rýmy, scénky z pořadu Na 
stojáka – tak přesně to zažijete na koncertě písničkářského sdružení SPOLU.

Vystoupení SPOLU výstižně popsal Slávek Janoušek:
,, ...skvělý počin sdružení Spolu - kdy na jevišti opravdu spolu byli Honza Žamboch, Arnošt 
Frauenberg, Monty s basistou Petrem Simandlem, krásné představení jak hudebně, tak 
humorem, postavené na obdobném modelu naší Trojice (s Lenkem a Redlem), kdy se 
aktéři všelijak střídají, prolínají, hrají ve dvojici či všichni, kdy se nezapomíná ani na 
jevištní ztvárnění písní, přičemž většina věcí je paradoxně domluvena po telefonu nebo 



vznikne samočinně při představení či přesunech na šňůře a povedené se nechá i příště. V 
tom všem jsem spatřoval i náš rukopis, ale jejich představení, které jsem před vánoci viděl 
v Brně, bylo naprosto svébytné, milé, vtipné, a přitom nepostrádající i vážné polohy. 
Rozhodně k doporučení těm, co to neviděli. Myslím, že by chlapci v projektu Spolu měli 
příští rok pokračovat."

ARNOŠT FRAUENBERG
písničkář ze Žebráku * vystupuje s krátkými pauzami od roku 1992 * v minulosti společná vystoupení s Jiřím 
Dědečkem, Ivanem Hlasem, Pepou Streichlem nebo Lubošem Javůrkem * od roku 2002 členem dnes již 
bohužel zaniklého legendárního sdružení Krychle, kde se stal jedním z jejích tahounů, schopným napsat 
vtipnou scénku či povídku * od roku 2004 členem Textové dílny Slávka Janouška, dnes jedním z jejích 
tvůrčích pilířů * v roce 2007 natáčí ve studio JUMBO Jaroslava Samsona Lenka CD pod názvem 
"Rozednívání" * v roce 2009 si Arnošta všímá Vlasta Redl a pozve ho jako hosta na své koncertní turné, 
společně odehrají na 30 koncertů, včetně koncertu v Telči na vyprodaném zámeckém nádvoří * dnes již stálý 
host na festivalech Zahrada, Folková Růže, Prázdniny v Telči, Muzika * od roku 2010 vedle koncertování 
vystupuje jako bavič v pořadu televize HBO "Na stojáka", viz. ukázka 
http://www.youtube.com/watch?v=V60496uOGtY
www.frauenberg.cz

HONZA ŽAMBOCH
vystupuje od roku 2002, nejprve v duu se svou nynější manželkou Staňkou. Tak vznikají Žamboši * v roce 
2003 získávají na festivalu Zahrada diváckou cenu Krtka * v roce 2005 nahrávají Žamboši CD "To se to 
hraje", za které v roce 2006 získávají prestižní cenu Anděl v kategorii folk * od roku 2007 se Žamboši 
rozrůstají o bubeníka "na cokoliv", perkusistu Juru Nedavašku * v roce 2009 nahrávají druhé CD "Přituhuje", 
za které v roce 2010 opět získávají Anděla * z Žambochů si občas Honza odskočí zahrát sólově nebo právě 
se sdružením SPOLU * Honza Žamboch je jedním z nejvýraznějších kytaristů nastupující generace, 
vyznačující se svým osobitým stylem hry na kytaru.
www.zambosi.cz

MONTY
začíná hrát jako 17-ti letý v roce 1996 s folkrockovou ostravskou kapelou DUO JUYOS COMPLET * po pár 
letech objevuje alternativní kapelu MIMOSTOJÍCÍ * díky MIMOSTOJÍCÍM se Monty dostává ke zcela jiné 
muzice, která mu byla doposavad poměrně úspěšně utajena. Začíná měnit styl hry, kompozici svých skladeb 
a komplexní přístup k muzice * v roce 2007 Monty dochází k myšlence koncertovat a dělat vlastní sólovou 
muziku * od roku 2009 se Monty stává členem Textové dílny Slávka Janouška, kde poznává Honzu 
Žambocha a Arnošta * rok 2010 je pro Montyho zásadní : vydává debutové CD "Rybolof", slaví velký divácký 
úspěch na festivalu Zahrada (3.místo v diváckém hlasování), začíná vystupovat jako host na koncertech 
Žambochů, vyráží na první společnou vánoční a velmi úspěšnou "šňůru" písničkářského sdružení SPOLU
www.montyfolk.cz




