sobota 4. srpna

neděle 5. srpna
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Běh Terryho Foxe

Liberecké KÚD zahraje dnes ve tři hodiny
na náměstí pohádku pro děti s názvem Kačenka
a skřítek Modráček. Hudba Martin Kadlec, aranže
Michal Kadlec

Zítra ráno v deset hodin na náměstí start
další etapy běhu Terryho Foxe. Přijďte
si zaběhat a podpořit tak výzkum léčby
rakoviny. Pořadatelé berou vždy běh zodpovědně
a začínají se rozcvičovat již od osmi hodin.

Markéta a Lazarové

Krátké a úderné divadlo

Hraje stejně jako včera ve tři hodiny na náměstí pohádku Kačenka a skřítek Modráček.

Sekvoj

Trampsky tklivá, folkově vyzpívaná a bluegrassově basová muzika.

Jen Tak

Folk inspirovaný českým, moravským
a irským folklórem.

Hrají moderní a neotřelý folk. Místy odhalují trampské kořeny a jinde zase ukazují,
že vědí, co hýbe současným hudebním světem.

Nearlanders

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

Dílna malování papírových talířů

Přímo navazuje na performanci pořadatelů, zvoucí na vyjímečné večerní divadelní představení:

Velký Informátor

Talíře Taniere

Táborníci Tílko a Husky přišli včera ráno na informace a povídají: “Tak kde jsou ty dnešní drby?
Cože, vy tam zase nic nemáte? To nás asi budete
muset zaměstnat v redakci!“

Amorální clownerie na motivy klasické cirkusové
komedie “Rozbité talíře” a úspěšné divadelní inscenace Pierra Bylanda a Philippa Gauliera “Les
assiettes”. Hrají Števo Capko a Jiří Bilbo
Reidinger v režii Ctibora Turby.

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.

Nezmaři

Po výborném Jarretu se spoustou hostů vtrhla spolu s Fernandem Saundersem a jeho
bandem na nádvoří atmosféra světových scén - už se těšíme až přiveze Lou Reeda! Son
Caliente po krásně rozehřátém náměstí roztančili i večerní Nocturno.

Opravdoví hudební nezmaři na českém folkovém
nebi. Od svého založení hrají lidsky hřejivou
trampskou muziku, která se postupem času
různě přetvářela, avšak nikdy neztratila nic ze své
upřímnosti.

Miki Ryvola

Legendární trampský bard, který ve své muzice
přináší do našich myslí něžnost molových akordů,
barytony mužů sedících u ohňů, rachot spojek pod
vagónama, vůni spáleného petroleje a vrzání ramen semaforu.

Míra Ošanec a Stráníci

Litvínovští Stráníci hrají už mnoho let příjemný folk
bez přesahů k jiným žánrům. Hrají nejen autorské
písně, ale i předělávky světových autorů, například
Paula Simona, Johna Denvera a dalších.

Hanka z Jarretu

Son Caliente na náměstí

Fernando Saunders

Colombo se nám vrátil dřív z brigády (prý se porouchal stroj na balíkování, Informátor má ale
v tomhle jasno) a hned to začal rozjíždět na baru.
Snědl sám třičtvrtě melounu a potom na štábu
dle vlastních slov “částečně” zvracel - zkoušel si
prý nový styl - tzv. “semínkový kulomet”.
Vlastička, Prdík, Mach a Pavel včera přijeli na bar
přímo z vítězného tažení v tv soutěži 5 proti 5
a dnes byli už ve čtvrtém kole. Prdík byl Petrem
Novotným pasován na nehrajícího kapitána
a zasloužil si plně svých 15 minut slávy. Vysílání
bude 12. až 17. září
Toníno měl jedno víno
a hned naň měli spadýno.
Škoda že to nebyl Nino,
ten je ale prý mimo
a ke všemu pije limo.

