
 

 

 
 

K Folkovým prázdninám patří také na 200 dílen, konference o lidové 

hudbě, rozpravy s žurnalisty, Tančírna nad Oslavou a 15 skvělých výstav 

 

9. tisková zpráva 

 

Vážení přátelé,  

máte před sebou poslední tiskovou zprávu před zahájením 31. Folkových prázdnin v Náměšti nad 

Oslavou.  

Folkové prázdniny jsou napěchovány velkým množstvím událostí, které jsem Vám ještě nezaslal, tak 

se budu snažit být tentokrát stručnější; a navíc vše už najdete na našich webových stránkách. A 

hlavně: přijeďte! 

Přečtěte si tedy o: 

Hnízdu múz – festivalu výtvarných, hudebních, tanečních a dalších dílen, tentokrát s více než 200 

položek,  

Kolokviu o lidové hudbě a world music s rekordním počtem příspěvků, 

druhém ročníku tangové stylové Tančírny nad Oslavou, 

tradiční sérii Rozprav hudebních žurnalistů, 

15 mimořádných výstavách.  

 

Čtěte, prosím, na dalších stranách.  

Kdybyste na mě měli nějaký dotaz, či potřebovali nějakou další informaci, budu rád, když mi napíšete 

nebo zatelefonujete. 
 

S pozdravem 

Michal Schmidt 
 

Folkové prázdniny Náměšť nad Oslavou 

Městské kulturní středisko Náměšť nad Oslavou 

Masarykovo nám. 100 

675 71  Náměšť nad Oslavou 

www.folkoveprazdniny.cz 

tel. 724 429 830 

e-mail michal.schmidt@folkoveprazdniny.cz . 

http://www.folkoveprazdniny.cz/
mailto:michal.schmidt@folkoveprazdniny.cz
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Folkové prázdniny 2016 
Náměšť nad Oslavou  

23. – 30. července 

O pokoře 

 

 
 

Hnízdo múz  

festival tvůrčích dílen, hudebních a výtvarných workshopů 

s neopakovatelnou atmosférou 

 

Přes 200 položek v programu Hnízda múz 

 
Festival Hnízdo múz probíhá po celou dobu trvání Folkových prázdnin a zahrnuje desítky 

nejrůznějších tvůrčích dílen (kompletní seznam a další informace najdete na nových 

webových stránkách, v tištěném festivalovém katalogu a na samostatných letácích). A 

mimochodem program Hnízda múz obsahuje více než 200 položek. 

Řada dílen bude naprosto jedinečných.  

Tak například. Přijďte a nechte se unést do gruzínské vokální polyfonie spolu s osmi 

zpěváky sboru Iberi. O tom, jak vnímají moravskou 

lidovou hudbu v New Yorku a Vancouveru, si přijďte 

poslechnout a popovídat s pravnučkou slavného 

brněnského etnomuzikologa Julií Úlehla a jejím manželem 

Aram Bajakianem. S Jitkou Šuranskou a Marianem 

Friedlem si prožijte 

písničkový workshop 

pro děti. Je 

připravena hudební 

dílna s muzikanty a znalci píšťal - koncovek Pavlem 

Císaríkem a Marianem Friedlem - o nástroje bude 

postaráno. Členové temperamentní ukrajinské kapely 

Hudaki Village band předvedou různé hudební tradice 

jejich regionu. Hudebníci z Malbrooku předvedou 

různé formy Polonessen a Polskas tak, jak se tančí na obou stranách Baltského moře v 

severním Německu a ve Švédsku. Kapela ukáže, jak v těchto tancích funguje rytmus, a naučí 

vás taneční kroky a figury v různých variantách. 



 

 

Opět proběhne textová dílna Slávka Janouška, výuka hry na barokní varhanní pozitiv s 

kastelánem Markem Bušem, Bezobratři vás naučí vyrábět pastýřské píšťaly.  

Po loňském úspěšném prvním ročníku se pevnou součástí Folkových prázdnin stala Tančírna 

nad Oslavou, která zve každého bez rozdílu věku a tanečních zkušeností do vášnivého tance 

pod vedením vicemistrů České republiky a vicemistrů Evropy Gabriely a Petra Nečasových.  

Nejvíce je ale dílen výtvarných – přijďte do dílny grafické, plenérové malby, na malování na 

hedvábí a sklo, na vinutí skleněných perel, na smaltovou dílnu, na košíkářskou dílnu, 

uzlíkování, drátování, korálkování, točení na keramickém kruhu, plstění a mnoho a mnoho 

dalších. 

Na dvoře Galerie 12 proběhne kovářská dílna s Pavlem Tasovským, keramická s Prokopem 

Veselým a řezbářská dílna s Václavem Kyselkou. 

 

Stáhněte si a začtěte se do programu Hnízda múz a jistě najdete něco pro sebe.  
 

 

 

http://www.folkoveprazdniny.cz/index.php/ke-stazeni/download/7-letaky/38-fp2016-hnizdomuz-letak1


 

 

 

Patnáct výstav v průběhu Folkových prázdnin 

 
Folkové prázdniny mají svou výtvarnou tvář 

 

Folkové prázdniny jsou i festivalem výtvarného umění 

 
V rámci letošních jubilejních Folkových prázdnin je výtvarné umění zásadní složkou. 

Návštěvníci kolem sebe všude uvidí jednotící a skvělou grafiku dvorního výtvarníka festivalu, 

Rostislava Pospíšila, a to mimo jiné novou obří kytaru, symbol festivalu, plakáty a poutače 

všeho druhu, letáky, katalog festivalu, atd. Na festivalu proběhnou desítky výtvarných dílen 

(malování a leptání na sklo, vitráže, malby a kresba, smalty, řezbářská a kovářská dílna, atd.). 

A hlavně na každém kroku je výstava – letos je jejich 15 a všechny jsou něčím mimořádné. 

Tady je přehled: 

 

 

RÓBERT RAGAN: CESTY /FOTOGRAFIE/ 

 

Fotografie osobností českého i světového 

jazzu 

 

Kde: galerie na Staré radnici, Masarykovo 

nám. 100, Náměšť nad Oslavou 

Kdy: 24. 7. - 14. 8. 2016 

Otevřeno: Po-Pá: 9-12 a 13-16 :00, So: 9-

11, Ne: 14-16 (16:00 - 16:30 jsou každý 

všední den festivalu Rozpravy) 

Vernisáž: pondělí 25. 7. od 14:45 

 

Róber Ragan 

Slovenský jazzový hudobník, ktorý v posledných rokoch nosí so sebou na cestách popri 

kontrabase aj fotoaparát. "Ako aktívny hudobník nemám veľa času na programovú tvorbu, ale 

snažím sa mať fotoaparát so sebou čo najčastejšie, aby som v krátkych prestávkach pomedzi 

hraním a cestovaním mohol zachytiť najrôznejšie motívy a situácie, s ktorými sa stretávam a 

ktoré ma oslovujú.“ V roku 2012 sa dostal medzi víťazné fotografie v súťaži Nikon kalendár 

2012, v roku 2013 bol pozvaný ilustrovať svojimi fotografiami zbierku poézie slovenského 

básnika Petra Konečného. Kniha vyšla v roku 2013 pod názvom Krátky príbeh o láske a 

stretla sa s veľmi priaznivým ohlasom kritiky aj publika. V tom istom roku bola na 

medzinárodnom hudobnom festivale Konvergencie v Bratislave uvedená jeho autorská 

výstava „Cesty“. Jej kurátorom bol známy slovenský teoretik a historik Marián Pauer. 

Aktualizovanú verziu tejto výstavy si môžu vďaka pozvaniu umeleckého riaditeľa festivalu 

Folkové prázdniny Michala Schmidta pozrieť aj jeho tohtoroční návštevníci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STARÁ TKALCOVNA 2016  

 

11 výstav v jedinečném prostoru Staré 

tkalcovny 

 

Kde: Stará tkalcovna - areál Habitat, Náměšť 

nad Oslavou  

Kdy: 25. - 30. 7. 2016  

Otevřeno: 9:30 - 16:30 

Slavnostní otevření Tančírny nad Oslavou 

a Staré tkalcovny: pondělí 25.7. v 10:00 
 

 

Stará tkalcovna 2016 

Stará tkalcovna je unikátní objekt bývalé 

továrny - tkalcovny architekta Lederera s 

fantastickou stropní konstrukcí. Už podruhé 

jsme do tohoto magického prostoru umístili 

výstavy 9 výtvarníků, k tomu fotografickou 

výstavu Worlds Meets Jazz Barky 

Fabiánové, výstavu dokumentující činnost 

Jazzové sekce v období let 1971-1988, 

tangovou Tančírnu nad Oslavou 

inspirovanou knihou Roberta Fulghuma, k ní 

přimknutou stylovou kavárnou, koutek pro 

děti a prezentaci historie tkalcovny. 

Svá díla ve Staré tkalcovně představí Michal 

Gabriel, Božena Rossí, Karel Rossí, Tomáš 

Rossí, Jan Svoboda, Zdeněk Macháček, 

Václav Kyselka, Pavel Tasovský a Rostislav 

Pospíšil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BARKA FABIÁNOVÁ: WORLDS 

MEETS JAZZ /FOTOGRAFIE/ 

 

 

Kde: Stará tkalcovna - areál Habitat, Náměšť 

nad Oslavou  

Kdy: 25. - 30. 7. 2016 

Otevřeno: 9:30 - 16:30 

Slavnostní otevření Tančírny nad Oslavou 

a Staré tkalcovny: pondělí 25.7. v 10:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAZZOVÁ SEKCE 1971 - 1988 

 

Kde: Stará tkalcovna - areál Habitat, Náměšť 

nad Oslavou  

Kdy: 25. - 30. 7. 2016 

Otevřeno: 9:30 - 16:30 

Slavnostní otevření Tančírny nad Oslavou 

a Staré tkalcovny: pondělí 25.7. v 10:00 

  

Jazzová sekce 1971 - 1988 

V sedmdesátých a osmdesátých letech 

minulého století fungovalo v Československu 

několik významných svobodomyslných 

nezávislých proudů (Charta 77, underground 

aj.).  

Důležité místo v širokém spektru kultury 

zaujímala Jazzová sekce. Její festivaly 

Pražské jazzové dny zásadním způsobem 

ovlivnily hudební dění v tehdejší ČSSR. 

Sekce vydávala časopis Bulletin Jazz, edice 

Jazzpetit, Situace a řadu dalších publikací. 

Na výstavě naleznete 21 panelů 

dokumentujících činnost Jazzové sekce v 

období let 1971-1988. 

Výstava je unikátním dobovým svědectvím o práci a boji skupiny svobodomyslných 

kulturymilovných lidí, aktivistů Jazzové sekce, kteří byli státními orgány ČSSR vtlačeni do 

role kulturní opozice. 



 

 

KAMILA BERNDORFFOVÁ: OHLÉDNUTÍ ZA FOLKOVÝMI PRÁZDNINAMI 2015 
/FOTOGRAFIE/ 

 

Výstava fotografií dokumentující minulý 

ročník Folkových prázdnin - koncerty, dílny i 

zákulisí 

 

Kde: Kavec u zámecké jízdárny 

Kdy: 23. - 30. 7. 

Otevřeno: denně, vždy 1 hodinu před 

hlavním programem a o přestávkách v 

hlavním programu 

 
Kamila Berndorffová 

Fotografka, publicistka, cestovatelka. Žije v 

jihočeské Blatné, v Praze a v Indii. Studovala 

knihovnictví a institut výtvarné fotografie. 

Fotografuje černobíle, barevně, klasikou i digitálem. Její fotografie vycházejí z dobré znalosti 

prostředí, citlivého přístupu k fotografovanému objektu a čisté brilantní kompozice. 

 

 

VÁCLAV KYSELKA: SOCHAŘSKÉ OBJEKTY 

A KRESBY 

 

Kde: Galerie 12, Kaštanová 12, Náměšť nad 

Oslavou  

Kdy: 19. 7.- 1. 9. 2016 

Otevřeno: úterý - neděle 13.00–17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCHAŘSKÉ OBJEKTY V ZÁMECKÉM PARKU 

 

Na zámeckém nádvoří a v zámeckém parku budou v průběhu Folkových prázdnin k zhlédnutí 

sochařské objekty výtvarníků Pavla Tasovského, Pavla Tasovského ml. a Václava Kyselky. 

 



 

 

 

Součástí festivalu jsou mimo jiné semináře: unikátní 

Kolokvium o lidové hudbě a world music a poněkud 

nevážné a odvážné Rozpravy s hudebními publicisty 

 
Od folkloru k world music: Na počátku bylo… 

Mezinárodní kolokvium zaměřené na lidovou, folkovou a etnickou hudbu a world music 

Náměšť nad Oslavou, 26. – 27. červenec 2016 

Místo konání: podkroví nové radnice, Městský úřad, Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou 

Podle filozofa Jana Sokola teprve odchodem člověka se stává jeho život příběhem, tak jako obraz musí mít svůj 
rám. Osobní příběh vždy začíná a končí, ale činnost, která život naplňovala, končit nemusí. I ona má však někde 
své počátky – někdy ryze osobní, jindy svázané s tradicí, s módními vlnami, s výraznými vzory. Právě úvahy o 

vzniku hudebních projevů, jejich vývoji, konci, anebo naopak pokračování jsou základem tématu letošního 
mezinárodního kolokvia Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Začátky mohou být různorodé: slavné, ale i 
neslavné, některé chtěné, jiné lze označit jako kouzlo nechtěného. U některých stálo na počátku velké očekávání, 
následovalo však zklamání. Jindy ale velký úspěch. Některé momenty spjaté s vývojem hudební kultury jsou dnes 

již historií, jiné předznamenaly zformování výrazných proudů či žánrů. Někdy se dají vystopovat osobní či 
společenské příčiny jejich vzniku, jindy se o nich jen dohadujeme. Hledání odpovědí na otázku „proč něco bylo, 

není, anebo je“ patří ale k tomu nejzajímavějšímu momentu při studiu kultury a hudby zvlášť.  

Předběžný program kolokvia 

 

úterý 26. 7. 2016 

09.30 – 10.00 registrace účastníků (podkroví nové radnice, Městský úřad, Masarykovo nám. 104) 

10.00 – 10.10 úvod kolokvia 

10.10 – 10.25 Marta Toncrová: Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální 

sběratelské akci 

10.30 – 10.45 Matěj Kratochvíl: Fetiš nejstaršího zvuku. Věda, politika a fascinace počátky 

nahrávání 

10.50 – 11.05 Helena Bretfeldová: Není verbování jako verbování: od svobody k institucionalizaci 

slováckého verbuňku 

11.10 – 11.30 přestávka 

11.30 – 11.45 Martina Pavlicová: Ochrana kulturního dědictví - počátek příběhu s otevřeným 

koncem 

11.50 – 12.05 Lucie Uhlíková: Mezi kontinuitou a vynalézáním tradice: fenomén mužských 

folklorních sborů na Slovácku a jeho počátky 

12.10 – 12.25 Alžbeta Lukáčová: Od kolísky po hrob? Tradícia viachlasného spevu na Horehroní 

a jeho život v súčasnosti 

12.30 – 13.40 přestávka 

13.40 – 13.55 Marta Ulrychová: Flauto dolce rinascito. Využití zobcových fléten v českých 

folklorních souborech na přelomu 60. a 70. let minulého století 

14.00 – 14.15 Marian Friedl: Dlouhé flétny 3+0, 3+2+0, 3+0+2: co bylo na počátku? 



 

 

14.20 – 14.35 Aleš Opekar: Opus nula. Juvenilie a jejich potenciál na příkladu Lenky Dusilové 

14.40 – 14.55 Jan Sobotka: Niterně barbarského rázu… Nejstarší prameny ke vzniku blues 

15.00 – 15.30 diskuse k přednáškám 

středa 27. 7. 2016 

09.30 – 09.45 Milan Tesař: Na počátku bylo slovo a tomu slovu nikdo nerozuměl… 

09.50 – 10.05 Jiří Plocek: Co vše unese vlna aneb pátrání po počátcích a významu hudby 

10.10 – 10.25 Irena Přibylová: Kovboj a americký západ v české trampské hudbě 30. a 40. let 20. 

století 

10.30 – 10.45 Jiří Moravčík: Tuaregové na Sibiři, v arizonské poušti, Paříži a v interakci s 

popkulturou 

10.50 – 11.30 přestávka 

11.30 – 11.45 Boris Klepal: Bronius Kutavičius: world music v klasických formách 

11.50 – 12.05 Lenka Morávková: Umění jako aplikovaná životní filozofie. Bratři Baschetovi, 

zvukové sochy a DIY hudební nástroje  

12.10 – 12.25 Julia Palmu: Cross-Cultural Music Collaborations 

12.30 – 13.40 přestávka 

13.40 – 13.55 Petr Dorůžka: Konjunktura ideologicky podvratné hudby v poválečné Evropě: 

dramatický sled příčin a následků na časové ose 20. století 

14.00 – 14.15 Julia Ulehla: Conjuring Ancestors. Moravian Folklore in the Urban Avant-Garde 

14.20 – 15.30 seminář, diskuse, debata s pozvanými hudebníky 
  

Vstup na kolokvium: zdarma. 

 
ROZPRAVY 2016: 

O POKOŘE 

Půlhodinka s hudebními publicisty, odborníky a nadšenci, kteří uvedou a rozeberou příklady písňových 
koloběhů. Ve výstavní síni na Staré radnici (Masarykovo nám. 100) od pondělí 25. července do pátku 29. 

července vždy od 16 hod.. Průvodce rozpravami bude hudební publicista Jiří Moravčík. 
 

Vstup je volný.  

Pondělí 25.7. 16:00 EVŽEN MÜLLER: AMERICANA & POKORA ANEB OD ANTONÍNA DVOŘÁKA K NIRVANĚ 

Úterý 26.7. 16:00 JAN SOBOTKA: DĚDEČEK, JAKÉHO BYCHOM SI VŠICHNI PŘÁLI 

Středa 27.7. 16:00 PETR DORŮŽKA: UMĚT POSLOUCHAT, KDYŽ JINÍ HRAJÍ 

Čtvrtek 28.7. 16:00 
JIŘÍ MORAVČÍK: HUDBA GLOBÁLNÍHO SVĚTA: NEPRAVDĚPODOBNÁ, SOUCITNÁ A 
POTŘEBNÁ 

Pátek 29.7. 16:00 JAROMÍR KRATOCHVÍL: (NE)POKORNÍ 

 



 

 

TANČÍRNA NAD OSLAVOU VSTUPUJE DO 

DRUHÉHO ROČNÍKU 

 
 

Tančírna nad Oslavou v úchvatném prostoru Staré tkalcovny. Tři dny argentinského tanga 

s atmosférou, která Vás přitáhne velkou silou. Každý bez rozdílu věku a tanečních zkušeností 

se může zapojit do vášnivého tance pod vedením vicemistrů České republiky a vicemistrů 

Evropy Gabriely a Petra Nečasových z Brna, kteří studovali tango u argentinských lektorů. K 

tanci a poslechu bude hrát v pondělí Vojtěch Szabó, v úterý a ve středu pak Kateřina 

Bělohlávková a Hana Šlapanská. 

Vstup je po celou dobu zdarma. Pro návštěvníky je připravena stylová kavárna a pro děti 

dětský koutek. Ale hlavně v budově Staré tkalcovny můžete shlédnout jedenáct výstav a 

malou expozici výroby koberců v Náměšti nad Oslavou. 

Na Tančírnu nad Oslavou navazují od čtvrtku do soboty další taneční dílny tanga a taneční 

workshopy Polskas & Polonessen skvělé kapely Malbrook. 

  


