
Justin Lavash
Britský kytarista, který začínal jako kabaretní 
hráč na trajektu do Doveru. Před lety přestal hrát 
vypalovačky a začal s vlastní tvorbou. Jeho styl  
se pohybuje od Jazzu přes gospel až po blues.

Slávek Janoušek Písničkář mezi rockeryJen Tak
Hrají moderní a neotřelý folk. Místy odha-
lují trampské kořeny a jinde zase ukazují,  

že vědí, co hýbe současným hudebním světem.

Do větru
Hrají folkrock s výraznými prvky jazzu a latinsko-
americké hudby.

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

Sekvoj

Trampsky tklivá, folkově vyzpívaná a bluegrasso- 
vě basová muzika.

Běh Terryho Foxe
Dnes 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.
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Včerejší den byl především divadelní. Odpoledne pohádka od Krátkého úderného  
Divadla. Večer pak představení Talíře Taniere v podání klaunů Bilba & Števa, které skli-
dilo bouřlivý potlesk. Ani jeden divák nezůstal nerozesmátý a ani jeden talíř nerozbitý. 

Števo a Bilbo / Julie a Romeo Kačenka a lev (vlevo)

Nezmaři
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.

Nestíháme
Folkové kytarové duo z půlky z Prahy. Oba se 
podílejí na tvorbě textů a charakterizují svojí 
tvorbu jako nevážně romantickou a vážně ves-
elou.

Marien
Staví na souzvuku tří zvukově rozdílných akustic-
kých kytar a pětihlasém sboru s výrazným dívčím 
altem.

Vlasta Redl Rocker mezi trampy

Samson Lenk Tramp mezi folkaři


