Víťa Marčík

pátek 10. srpna

Zasloužilý národní umělec, amatérský herec
a profesionální komediant. Hraje divadlo, na
které do konce života nezapomenete.

Vladimír Mišík & ETC.

sobota 11. srpna

11 8

datel Zdeněk Kluka z Čankišou a violloncellistka
Dorota Barová z Tara Fuki. V roli obra z peřin se
objeví frontman Čankišou Karel Heřman.

Happy&

Do rockovějšího kabátu převlečená pražská folková
skupina Skoro.

Traband

Česká skapunková dechovka inspirovaná
Balkánem.

Strašlivá podívaná zabrousí do irského, cikán-

Hromosvod

ského či židovského názvuku.

Njorek

Hlavní myšlenkou vzniku skupiny bylo
zúročení zkušeností Jaroslava Nejezchleby z období, kdy byl členem cimbálové
muziky “Písečan”. Všichni tři muzikanti Njorka mají blízko k blues a rocku, proto nejsou
skladby interpretovány v původní podobě,
ale dle hudebního cítění muzikantů samotných. Prolínáním rozdílných hudebních stylů
vznikají písničky s etnickými kořeny, které
nejsou tak obvyklé. Na rozdíl od jiných skupin
tohoto zaměření hraje skupina akusticky.

Víťa Marčík

Večer v čase Nocturna zahraje Víťa Marčík
hru na motivy Robinsona Daniela Defoa.

Pražská folkrocková skupina, která dělá
hudbu zajímavě, pestře a nově. Jsou melancholicky veselí.

Brontosauří ekostánek
Divadlo Neslyším - Pojď do mého světa Neváhejte a navštivte informační ekostánek

Jak zní ticho? Jak se rozezvučí pohyb? Jak
zpívají mé ruce? Rozumím světu očima? Porozumí svět mně?
Pozvání do zvláštního světa Neslyšících. Pokus
o reflexi jejich citlivosti k vizuálním podnětům i
schopnosti vizuální komunikace. A také rozvzpomínání na dětské zážitky, které zůstávají naším
vnitřním pokladem po celý život. Živý hudební
doprovod obstárává perkusionista a hudební skla-

Hnutí Brontosaurus na náměstí Zachariáše
z Hradce, jakož i jeho detašované pracoviště
v podloubí v zámecké zahradě. Mimořádně s
nimi v sobotu na náměstí vystoupí také o.s.
Arnica se svojí výstavou o toxických látkách
kolem nás „Nehrajme si s PVC!“.

Včera prošli pořadatelé zkouškou ohněm. Nebo spíše vodou. Po velkou část koncertu lilo
jako z konve. Naštěstí to nijak nenarušilo jeho průběh a mohli jsme si tak užít fenomenální koncert Michala Prokopa a jeho Framusu Five. Byl to návrat na scénu ve velkém stylu.

Vladimír Merta

Opravdová legenda mezi českými písničkáři.
Snoubením virtuózní hry na kytaru či loutnu
s křehkým vokálem, odhaluje esenci pravého
truvérského umění.

Dílna batikování

Zítra od jedné hodiny odpoledne na dvoře ZUŠ
za výčepem Kozla vám rády pomohou naše
pořadatelky s batikováním triček. Máme k dispozici i bílá, na batiku určená Prázdninová trika.

Luboš Andršt

Michal Prokop
tiskneme díky

Katka Štruncová

