
Bluegrass Time
Ako z názvu vyplýva, skupina sa venuje tvorbe v rámci žánru nazývaného 

Country&Bluegrass Music. Dá sa poveda�, že v súèasnosti sa jedná 
v podaní skupiny nie o tradiènú formu bluegrassu, ale o “conteporary bluegrass”

teda bluegrass “súèasný - moderný” s presahom do iných žánrov.

Kapela sa prezentuje slovenskými skladbami v bluegrassovom podaní
s cie¾om oslovi�, prezentova� a priblíži� túto zaujímavú akustickú formu hudby 
pre stále širší okruh poslucháèov. Kapela vznikla v roku 1995 a jej zostavou 

prešlo mnoho kvalitných hudobníkov. 

Skupine sa dnes úspešne darí zauja� kvalitnými autorskými skladbami

výhradne v slovenskom jazyku, èím sa v rámci Slovenska radí k výnimoèným.

Skupina má na konte dva vydané albumy s autorskými  skladbami:
“Kvapky rosy” (2006) a “Hviezdy tejto noci” (2009)

Bluegrass Time sa zúèastnil na pomerne ve¾kom poète rôznych koncertov, 
festivalov, podujatí. Medzi najvýznamnejšie patria Dobrofest Trnava, 

Bluegrass Fest Bratislava, Country Lodenica Pieš�any, 
Záhrada (CZ), Porta (CZ, finále), Starý dobrý western (CZ), Country Mlyn, 

Bruntálské indiánské léto (CZ), Blue Velvet Night Pezinok, 
Bluegrass veèer v Hornej Porube, Country Fest Bohunice, Stupavský Širák, 

Drotária, Raèa Country Fest, Banjo Jamboree (CZ) a mnohých iných.

Aktuálna zostava kapely BG Time:

Pavol Štefek - gitara a sólový spev

Album "Kvapky rosy" obsahuje 12 skladieb,
väèšina pochádza z pera Tomáša Peška, 
ale autorsky sa tiež podie¾ali spevák a 
gitarista Pavol Štefek, Branislav Martinka, 
jedným textom (a sólovým spevom) prispel
aj Viktor Pùèek (Nový Rownák). Ako ïalší
hostia sa na CD predstavili 
Peter Szabados, Dušan „Titi“ 
Bachratý, Lucia Grossová a 
Peter Èeretka.

Album "Hviezdy tejto noci" obsahuje 
rovnako ako prvý album 12 autorských 
skladieb v slovenskom jazyku. Dobro na
tomto CD nahral stály èlen kapely 
Peter Szabados. Ako hostia sa na CD 
predstavili Michal Kov?è na husle a 
Veronika Vit?zkov? na 
“irish tin whistle"

- stály èlen kapely, spoluautor textov 
a piesní

Tomáš Peško - banjo,  spev

- banjista, gitarista a autor väèšiny 
textov a piesní kapely BG Time, ktorý 
má na konte aj inštrumentálny 
bluegrassový projekt Tomáš Peško Band,
autorskú spoluprácu s kapelou 
Nový Rownák a mnoho iných projektov

Vladislav Šmihula - mandolína

- stály èlen kapely no súèasne pôsobí aj
vo folkovej formácii Cafe Edit

Peter Szabados - dobro, spev, zvuk

-  výnimoèný hráè na dobro a zvukový 
majster, ktorý okrem mnohých iných 
projektov pomohol spropagova� hudobný
nástroj dobro v našich konèinách a vydal 
unikátne CD s názvom “Stroj èasu”

Zuzana Tanèiboková - el. bassgitara

- nový èlen kapely od jesene 2022
spolupráca na projekte “Kalendár”, spev, 
vokály, grafika, video

Kontakt:

Zuzana Tanèibokov?
tel.: +421 907 683 046
mail: z.tancibokova@gmail.com
         bgtime@zoznam.sk
Peter Szabados
tel.: +421 902 671 781
mail: dobrosabik@gmail.com

alebo:
www.bgtime.sk
https://www.facebook.com/
bluegrassTime

 

Koncertný program je zostavený výhradne
z autorských skladieb skupiny nachádzajúcich

sa na vydaných CD a z nových autorských skladieb,
ktoré práve pripravujeme.
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