MY3.AVI

pátek 3. srpna

Vesele melancholický
Son Caliente
a přece houpavě taneční folk, smíchaný Son Caliente jsou na první poslech skoro jako
s mnoha jinými vlivy.
Buena Vista Social Club! Kytary, rumbakoule,
dechy a vynikající zpěv. Na baru se promítaJarret
Liberecký folkrockový nářez s dy- jí fotky, křtí kniha o Kubě a míchá Mojito.
namikou jedoucího vlaku a navíc Kubánský večírek jak má být! Cuba Libre!
s údernými texty v podání andělské zpěvačky
Hanky Skřivánkové. Jejich poslední album je
víc než kdy jindy ovlivněné moderní muzikou a z “folkového” Jarretu to tak dělá chytrý
a návykový pop.
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Pro velký úspěch
SPORTOVNÍ DÍLNA
minulého voleyballového šampionátu, se
bude konat druhé kolo. Opět na voleyballovém hřišti hned vedle toho fotbalového.
Od 9:00 bude probíhat zápis týmů a poté
proběhne samotný turnaj. Každý je vítán.

Talíře Taniere

Amorální clownerie na motivy klasické cirkusové komedie “Rozbité talíře”
a úspěšné divadelní inscenace Pierra Bylanda a Philippa Gauliera “Les assiettes”.

Celtic Cross

Ostravská kapela, jejíž hlavní inspirací
je irská melodika. V jejich repertoáru
uslyšíte tradiční irské písně v již poněkud
netradičních aranžích a pod vlivem jiných
žánrů. Hrají především instrumentálně.

Markéta a Lazarové Folk inspirovaný
českým, moravským a irským folklórem.
Fernando Saunders

Nearlanders hrají písně převzaté od
ruských Farlanders. Převážně jde o lidovky
ve fúzi s jinými hudebními styly.

Hlavní hvězda večera

Vynikající španělský baskytarista. Proslavil
se hlavně svojí spoluprácí s rockovou legendou Lou Reedem a mnoha dalšími. Jeho
sólová tvorba je folkrockové písničkářství,
postavené na vynikající hře na kytaru a temperamentím zpěvu.

Ztráty a nálezy

Včera byl nalezen fotoaparát poblíž lávky
přes Ulický rybník. Majitel nechť kontaktuje
festivalové Informace.
Robert Křesťan s Druhou Trávou jen potvrdili to, co o nich víme již léta. Totiž, že jsou
vynikající hudebníci. Překvapením byla píseň, kterou zahráli spolu s Pavlínou Jíšovou.

Jarret
Robert Křesťan

Nejmenší pořadatelé

Švejkův průvod

