
1 2 / 1 2 1 / 1 2

Pondělí 26. 7.

Krajina Bluegrass
(od 17.30 hod.)

Radim Zenkl 
& Ondra Kozák 

Robert Křesťan 
& Druhá tráva 

Curly Strings (Estonsko)

Noční koncert
Stará tkalcovna, 30 minut po 
skončení večerního koncertu

Arsen Petrosyan Quartet 

(Arménie)

After Midnight 3/2021
Kvízová otázka na začátek: Jak souvisí Dobře placená procházka (viz včerejší Plátek) s 
tématem festivalu? Malá nápověda: Jsi ta nejkrásnější krajina, co znám … Ano, v opeře 
Dobře placená procházka zazní druhá nejkrásnější česká píseň o krajině. Že tu úplně 
nejkrásnější českou píseň o krajině zpíval Ing. Vaklav Koubek na úvod Svátečního 
odpoledne u Staré tkalcovny, vím jenom z doslechu, protože jsem přišel pozdě. Tak jsem 
aspoň obdivoval krajiny Matěje Formana, které se od loňských Připomínek Folkových 
prázdnin krásně rozrostly. Dvakrát jsem prošel tkalcovnou tam a zpět, a teprve potom 
jsem si všiml, že nad krajinami krouží italský pozorovací dvouplošník Ansaldo S.V.A., 
který bych tady nečekal. Ale to je právě to, co dělá Folkovky Folkovkami. O Ing. Vaklavu 
Koubkovi jsem původně chtěl napsat, že je lepší harmonikář než Ing. Vaklav Cílek i než 
Ing. Vaklav Klaus. Ale nenapíšu to. Ne proto, že jsou to zlá slůvka, ale proto, že Vašek 
Koubek, kterého jsem taky zažil hrajícího vkleče jako všichni pamětníci, je s kompletní 
kapelou za zády náhle šansoniér francouzského typu. Pro ty, kteří na koncertě nebyli: 
Uprostřed Koubek v černém tričku a kšandách jako vždycky, za ním za bicími ve stejně 
černém triku a kšiltovce David Landštof (Druhá tráva, Radůza, Garcia, Ďáblovo stádo aj.), 
vpravo v bílé košili se saxofonem Jaroslav Jeřábek (Garage, Plastic People, Kalábůf něžný 
beat aj.), zatímco vlevo ve stejně bílé košili, kravatě a klobouku a la krokodýl Dundee 
kytarista Jan Ponocný (Circus Praha, Alias, Miro Žbirka aj.). Takže když Koubek jako 
vždycky spustil, že o krok zpátky/za tebou dětství kráčí/proč nepřiznáš si/že mu 
závidíš/nesmíš nechat utéct/tuhle šanci/se svým synem/dům svůj obejít, dělal mu z toho 
Jeřábek barovku a Ponocný současně country, čímž letitou odrhovačku změnili na hit, 
kterého by si ti, co za to berou peníze, mohli laskavě všimnout. Koubek jde do let, kdy má 
nárok stát se hitmakerem, stejně jako po pavlicovsku vychovávat publikum. Na rozdíl od 
výchovných koncertů Hradišťanu to dělá jako kouč, který se z nás snaží dostat to nejlepší, 
co v nás podle Petra Ulrycha ještě zbylo (on ten text napsal Vladimír Poštulka, ale to by 
už nikdo nevěděl, o čem je řeč). A pak přišli horňáčtí černoši, podle poučky, že Moraváci 
jsou černoši Čech, Moravští Slováci černoši Moravy a Horňáci černoši Moravského 
Slovácka. Tak nějak to říkali ve filmu The Commitments. Nedá mi to a musím se zeptat 
překladatelky Stanislavy Pošustové: Opravdu musela překládat Tolkienovy místopisné 
názvy jako Žabovřesky, Bralův Městec, Bralova Vráž, Mohylové vrchy nebo Lórien? To 
nemohla správně česky napsat Lipov, Louka, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Javorník, 
Kuželov, Suchov nebo aspoň Velká nad Veličkou? I přes toto opomenutí byla cimbálová 
muzika Petra Mičky stejně skvělá jako The Tennessee Three, jak se patří na skupinu 
doprovázející Johnnyho Cashe. Což dává smysl, protože majstr Martin Hrbáč je Cashovi 
čím dál víc podobný. Nakonec vystřídal Earl Balla u piána Jura Hradil (Tata Bojs, Kafka 
Band, Lesní zvěř, Umakart aj.) a hrála se Hrubá hudba, což je to nejlepší, co Amerika 
vymyslela od té doby, co vynalezla mléčné koktejly. Na trubku se přidal Marek Steyer, na 
bicí Martin Čech (oba Lesní zvěř), cimbálová muzika Petra Mičky se vrátila už jen v 
džínách a statečně fidlila do jazzrocku trojice Hradil – Steyer – Čech. Napsal bych víc, ale 
můj čas je pouho pouhé prozatím (to doufám nikdo neuhodne, z čeho to je) a to jsem chtěl 
ještě připsat, jak jsem jednou zpíval s Jiřím Macháčkem tu úplně nejkrásnější českou 
píseň o krajině. Bylo to v klubu Lávka, kde je z oken za pódiem vidět přes řeku 
Brandyvínu na Pražský hrad.                                                                            Milan Zeibert
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Úterý 27. 7.

Krajina snů
(od 17.30 hod.)

Beata Hlavenková & Kapela snů

Leyla McCalla (USA)

António Zambujo (Portugalsko)

Biograf v Tkalcovně krajině
ve 12 hodin

Pastýř z Petrkova
Film z roku 2003 o Bohuslavu Reynkovi, básníkovi, 

grafikovi, překladateli, režie Aleš Lowák.

Open scéna
kaple sv. Anny ve Špitálku od 14.00 hod.

Jan Mrázek a Matouš Vinš
Tranzan

Oranžová scéna
bílý stan v zámeckém parku 
o přestávkách hlavní scény

Toy Machine: Cirkusárium
Pavel Čadek

Noční koncert
Stará tkalcovna

Liselotte Rokyta (Holandsko, ČR) Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Program Open scény 
každý den v kapli sv. 
Anny ve Špitálku vždy od 
14.00 hodin:

Úterý 27. 7.
Jan Mrázek a Matouš 
Vinš
Písně na hranici folku a 
post-folku, tentokrát 
věnované zvláštnímu 
rozporu mezi tím, co je 
aktuální a tím, co je 
věčné.
Jan Mrázek - kytara, zpěv
Matouš Vinš - cajon, 
irská flétna, klarinet

Tranzan
"Hudba o životě, smrti a 
o tom, co je mezi tím"
Hudební skupina Tranzan 
společně tvoří od roku 
2014. I přes výlety do 
různých forem a stylů je 
jejím domovem píseň. 
Silná vědomá sdělení, 
zpěv sdílený s publikem, 
divoké taneční rytmy, 
meditační klid, to jsou 
prameny, které se spojují 
v jedinou řeku lásky a 
vděčnosti. Písně, které 
skrze Tranzan proudí, 
jsou čistou oslavou 
radosti ze života. Nechybí 
tedy u zrození, svatby, 
smrti, obřadů 
věnovaných živlům, 
ročním obdobím či oslavy 
právě této chvíle. Ponořte 
se do tohoto proudu a 
nechte se unášet. Vše, co 



Kolokvium
Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, 
folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do 
Náměště nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce 
(etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a 
estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se 
všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny 
účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k 
world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit 
ostatním oblast svého zájmu. Příspěvky jsou každoročně 
publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v 
tištěné podobě, tak v elektronické verzi na webu Folkových 
prázdnin – Archiv příspěvků z kolokvií.

18. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, 
folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: Hudba a kapitál
Náměšť nad Oslavou, 27.–28. července 2021

Místo: CETT – Konferenční sál, Podhradí 127, Náměšť n/Osl. 
Kolokvium pořádá Městské kulturní středisko v Náměšti nad 

Oslavou s finanční podporou Ministerstva kultury.
Vstup volný.

Předběžný program kolokvia

Úterý 27. 7.
Martina Pavlicová, Lucie Uhlíková: Lidová hudba jako zábava, 
nebo přivýdělek? Tzv. hraní za peníze a kulturní paměť
Marta Ulrychová: Zvuky a tóny v díle Karla Poláčka
Irena Přibylová: O písních sebraných a (ne)zapomenutých
Alžbeta Lukáčová: „Zahraj, Cigán!“ Hudobnosť Rómov jako 
ich kultúrny kapitál
David Livingstone: Hallelujah I´m a Bum: Rejection of Capital 
in Hobo Music an Culture
Barbora Turčanová: Dychová hudba na Slovácku a jej sociálny a 
kultúrny kapitál
Iivi Zájedová: Způsob kulturního vyžití: Evropský estonský sbor
Roman Truksa: Reflexe událostí druhé světové války v dobových 
písňových textech hudby kalypso
Barbora Šilhanová: Bununská polyfonie: Z vesnice až do nebes Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Na dnešní scéně...
Radim Zenkl & Ondra Kozák
Happygrass od mistrovských multiinstrumentalistů a zpěváků  
Mistrovská mandolína, kytara, flétny, housle, dobro, basa, 
didgeridoo… 

Rozumí se samo sebou, že budeme poslouchat písničky a 
skladby s odpichem, jakože co jiného by ten happygrass měl 
být, ale vedle radosti z toho, co slyšíme, nám možná v hlavě 
přibudou i nějaké otázky. Zazní i tzv. ‚Zenkl style', Radimova 
vlastnoruční mandolínová technika, kdy mu to hraje jako by 
hráli dva, což ve Spojených státech ocenili i David Grisman, 
Béla Fleck, Jerry Garcia a další. A když zrovna nedrží v ruce 
mandolínu, fouká do flétny nebo didgeridoo.
Ondra hraje na kytaru, housle, dobro, baskytaru a dokáže ke 
dvojhlasu na housle ještě zpívat třetí melodii. Získal 5x titul, 
Kytarista roku v anketě Bluegrassové asociace ČR a s různými 
skupinami celkem 4x vyhrál prestižní soutěž o evropskou 
kapelu roku na francouzském La Roche Bluegrass Festivalu. 
Dva veteráni se dali dohromady letos v březnu a repertoár 
nemuseli dlouho vymýšlet: vlastní tvorba, bluegrass, swing, 
folk, celtic music a spousta další hudby navrch.

Robert Křesťan & Druhá tráva
Klasici moderního bluegrassu 
Druhá tráva slaví třicáté výročí existence tím nejlepším 
způsobem: odmítá stárnout. 
Ve světě je to docela běžné, u nás ještě ne, každopádně 
spolupráce s britským producentem Eddie Stevensem otevírá 
pro Roberta Křesťana a Druhou trávu oslavující třicet let své 
existence docela nové obzory. A je sympatické, že se na tom 
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se na této cestě bude dít, 
je v pořádku.
Ráďa Malý - kytara, zpěv
Soňa Malá - violoncello, 
zpěv
Jakub Šimáně - 
kontrabas
Ondřej Strouhal - klavír
Pospec - bicí

Rubrička 
Studenočumáková 
tchýně (cyklus 
Liborových postřehů)

Zeptala se mě 
tchyně…
…jestli bych po obědě 
neposekal zahradu.
„Padnout tak zase do 
vysoký trávy, a čekat, až 
se země zachvěje…“ 
Zasnil jsem se nahlas.
Na což matka rodu 
opáčila: „Chlívák 
zůstane chlívákem, i když 
už má děti odrostlý!“
Což mě přivedlo na 
myšlenku, že by mohly 
posíct trávu holky.
„To je ale mužská 
práce,“ vyslechl jsem 
dvouhlasnou reprodukci 
tchýniných vnuček.
Vytáhnul jsem tedy na 
dvorek sekačku a jal se 
brousit břity.“

Milí návštěvníci 
festivalu, Folkové 
prázdniny v roce 2021 
dodržují všechna 
opatření proti nemoci 
Covid-19, která jsme 
povinni dodržovat. 
Doufáme, že vám tyto 
nepříjemnosti nebudou 
na překážku vnímání 
hudebních zážitků, které 
jsme pro vás letos 
připravili.
Nabízíme vám stan s 
možností antigenních 
testů (s platnou 
vstupenkou nebo 
festivalovým náramkem)
každý den až do soboty 
31.7. od 9:00 do 10:00 
ve stanu za Špitálkem 
(kemp).
Potom před areálem 
festivalu v zámeckém 
parku vždy od 16:30 do 
18:30 hod. Test zdarma 
se řídí informací z ISIN o 
nepřekročení příslušného 
limitu (antigenní test 
zdarma se smí provést 1x 
za 7 dní, mezitím jsou 
placené - cca 200 Kč).
Na testy se neobjednává, 
proto nezapomeňte přijít 
na testy včas!



kapela šťastně shodla i se svými fanoušky. Zlatá deska jim 
totiž nespadla jen tak z nebe. Pohled zvenčí není totiž nikdy ke 
škodě věci, a přestože, nebo právě proto, že na album Díl první 
zařadili své verze skladeb Toma Waitse, Stinga, Krise 
Kristoffersona, Toma Pettyho nebo Petera Rowana, vklad Brita 
se zkušenostmi ze světové první popové ligy se ukázal jako 
naprosto přirozený. S trochou přehánění by se vlastně dalo říct, 
že ten, kdo svou životní partnerku Janu Kirschner nechal 
sestoupit z popového trůnu a s alby Moruša: Biela a Moruša: 
Čierna ji pomohl vrátit se ke kořenům, takovou proměnu 
umožnil i Druhé trávě, jen s tím rozdílem, že do jejího letitého 
folk-country-bluegrassového základu vložil moderní zvukovou 
estetiku, zahrnující elektroniku, nezvyklé nástroje a nebývalou 
dravost. S Eddiem si Robert Křesťan dokonce troufl na 
ikonickou, Johnny Cashem kdysi nezapomenutelně 
přezpívanou skladbu Hurt od Trenta Reznora ze skupiny Nine 
Inch Nails. Podobně obdivuhodně, jen s jiným, v jistém směru 
metaforickým textem: „Vrazil jsem si dnes jehlu do těla, do 
míst, kde mě dřív ta rána bolela.“
Důvod k rozhodnutí natočit podobné album Robert Křesťan 
vysvětlil: „Vesměs jde o písničky autorů, kteří mě zásadně 
ovlivnili. Nechtěl jsem jim snad vzdávat hold, ale spíše 
ohlédnout se za nosnými sloupy své muzikantské estakády.“
A protože snad brzy přijde Díl druhý, protože v plánu bylo 
původně dvojalbum, máme se na co těšit. Že Druhá tráva 
vykročila správným směrem, potvrzuje cena Anděl 2020, 
podtržená uvedením Roberta Křesťana do Síně slávy.

Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Argentinské tango 
Budete mít možnost naučit se několik zajímavých variací, 
zatančit si na hudbu různých žánrů a poslechnout si a 
zatancovat s mistry tanga manžely Gabrielou a Petrem 
Nečasovými. 
(lektoři Gabriela a Petr Nečasovi)

Město, moře, kuře, stavení – zpráva z dílny tvůrčího psaní
V neděli jsme se nejprve vrátili do rodného města. Vypůjčili 
jsme si souvětí z knihy Miloše Urbana (KAR) a odkryli 
rozličné emoce, které nás pojí s rodnou hroudou. Pak už přišli 
na řadu krajiny cizí a exotické. Velbloudistán, Fata Morgánium 
i Fatálie… Věděli jste, že opálené Fatálky rýžují v řece 
korálky? Pokud ne, přijďte do dílny psaní!

-paf-
Ukázky z dílny (kolektivní texty):

Kam vlastně?
Když vystoupil z autobusu, zjistil, že nenávist k rodnému 
městu z něj vyprchala. A tak dal na zastávce jízdnímu řádu 
dlouhou pusu. Přesně to právě teď potřeboval. Blízký kontakt. 
Nakonec, proto sem přece přijel! Pevně sloupek zastávky objal 
na rozloučenou, zhluboka se nadechl a vykročil. Ale… kam 
vlastně? Nejdříve tam, co bydlel, a pak se uvidí…

Milena
Když vystoupil z autobusu, zjistil, že nenávist k rodnému 
městu z něj vyprchala. Nejspíš ji z něho vyklepaly ty 
serpentiny a jízda po kočičích hlavách. Docela zřetelně spatřil 
svou nenávist na sedadle vedle sebe, krčící se v pomačkaném 
kapesníku. S nenávistí končím. Dnes se budu jen usmívat. 
Hned vzápětí mu ale úsměv ztuhnul na rtech. Uviděl Milenu. 
Byla těhotná. Možná…

Bublinky
Když vystoupil z autobusu, zjistil, že nenávist k rodnému 
městu z něj vyprchala. Bublinky ve žluté limonádě. Také 
vyprchaly. Zbyla jenom sladká a lepkavá břečka. Co teď s ní? 
No, zaliji s ní ty květiny na zastávce a kelímek si ponechám na 
vajgly. Rosu na kolejích, to by teď potřeboval.
Romantika je sladká, lepkavá břečka.
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„Se mi zdá, holky, že se 
posečený zahrady je tak 
nedočkáme,“ ozvalo se 
po chvíli nahlas z 
kuchyně, do břinkotu 
umývaného nádobí, aby 
to slyšel celý dům.
Vzápětí vykouknul z 
garáže tchán, kde „jako“ 
pulíroval škodovku. 
Mrknul na mě 
spiklenecky, načež 
potichu dodal: „Tak to 
vidíš. Vona už i na tu 
předehru dočista 
zapomněla!“

Komentovaná 
prohlídka
V úterý 27. 7. v 16 hodin 
v Galerii 12, proběhne 
komentovaná prohlídka 
výstavy. Přijďte si 
poslechnout autorku 
fotografií Kamilu 
Berndorffovou, která vás 
provede světem svých 
fotografií.

smaltový přívěsek, 
náhrdelník, náušnice 
nebo sponu do vlasů.
(lektoři Libor Jahoda a 
Katka Drnková)

Internet
V době Folkových 
prázdnin je pro 
návštěvníky volně 
přístupné wifi připojení k 
internetu. Jde o prostor v 
blízkém okolí 
informačního centra na 
Masarykově náměstí, 
kempu za Špitálkem, 
Staré tkalcovny, ale také 
o zámecký park. V něm se 
můžete připojit po dobu 
Folkových prázdnin od 
pódia až po oranžový a 
bílý stan neomezeně.



Hnízdo múz v úterý 27.7. 
9:00 - 17:00 Utkaná krajina
9:00 - 17:00 Grafická dílna
9:00 - 17:00 Dřevěný námořníček a selfie ve vlnách
9:00 - 17:00 Omalovaná dílna
dle domluvy cca 3 hodiny Orchestr Folkových prázdnin
9:00 Pohádky z půdy
9:30 - 12:00 Smalty na vařič
9:30 - 12:30 Strom života
9:30 - 13:30 Skleněné vitráže technikou Tiffany
10:00 - 11:30 Na okraj - dílna tvůrčího psaní
10:00 - 11:00 Cirkusová škola „Zase spolu”
10:00 - 12:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
10:00 - 13:00 Barvení papíru technikou "EBRU”
10:00 - 13:00 Hrajeme si s dětmi
10:00 - 13:00 Výroba pastýřských píšťal z černého bezu
10:00 - 15:00 70. výročí velké basové revoluce
11:00 - 12:00 Tančírna - argentinské tango
13:00 - 15:30 Smalty na vařič
13:00 - 16:00 Macramé - drhaný šperk a přívěšek na klíče
13:15 - 16:00 Savování na textil 
13:30 - 14:30 Tančírna - Milonga
13:00 - 15:30 Smalty na vařič
13:30 - 16:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
13:30 - 16:00 Enkaustika
14:30 - 15:30 Bluegrass, kytara a mandolína 
14:30 - 16:00 Párová akrobacie pro začátečníky i pokročilé
15:30 - 16:30 Cirkusová škola „Zase spolu”

Galerie 12
10-12 a 13-15 Kovářská dílna u Tasovských
10-12 a 13-15 Řezbářská dílna se sochařem
10-12 a 13-15 Ruční tkaní na dřevěných stavech
10-12 a 13-15 Veselé modelování z hlíny

Bluegrass, kytara a mandolína 
Povídání o bluegrassové muzice v USA a v ČR doplněné o 
ukázky hracího stylu a techniky na kytaru a mandolínu a 
rozbor improvizovaných sól. I když v dnešní době se oba 
hudebníci věnují vlastní tvorbě a hudbě mnoha žánrů jako 
např. world music, folk, blues, jazz, vážná hudba a další, na 
počátku jejich profesionální dráhy stál u obou právě bluegrass.
(lektoři Radim Zenkl a Ondra Kozák)
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Curly Strings (Estonsko)
Unikátní spojení estonské poezie a tradice s americkým 
bluegrassem 
Pokukují po americkém bluegrassu, ale pocházejí z Estonska, 
takže hrají melodický Balticgrass. Jinak se to říct nedá. 
Oporu pro názor, že bluegrass z Estonska musí znít jako… 
jasně, jako bluegrass z Estonska, najdeme snad jen v tom, že 
do příchodu  Curly Strings skoro nikdo žádný bluegrass z 
Estonska neznal. Estonce z toho nevyjímaje, takže když 
skupina vydala v roce 2015 debutové album Üle ilma, za 
samého nadšení jim udělili snad úplně všechny nejvyšší 
hudební ceny a existovat jich víc, dostali by je Curly Strings 
samosebou taky. Respekt neskrývali ani za hranicemi: 
European Bluegrass Award nezískal kvartet pro nic za nic. A 
recenze v magazínu Songlines, kde už o pár sakra dobrých 
bluegrasových kapelách v minulosti napsali, vyzněla pro Curly 
Strings také víc než dobře: „Hudebníci z paralelního vesmíru, 
v němž Estonci kolonizovali Appalachii.“
Curly Strings ke kontrabasu a kytaře nedoplnili banjo, ale 
mandolínu, zpívají v rodném jazyku, jejich výsostnou značkou 
jsou sólové a sborové vokály a pro jemné melodie inspirované 
estonskou tradicí si je po prvním poslechu snad s nikým 
nespletete.

A třeba amerického houslistu Casey Driessena – ten s těmi 
červenými botami, jistě si na něho z Folkovek pamatujete – 
kvartet nezaujal skrze bluegrassově nepatřičný původ. Zrovna 
on, takový světový formát, jim mnohokrát vystřihl veřejnou 
poklonu za excelentní hráčské umění. S přihlédnutím k 
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Grafická dílna – 
suchá jehla
Dílna nabízí možnost 
vytvořit si grafiku suchou 
jehlu (technika ručního 
hlubotisku). Na grafickou 
dílnu doporučujeme 
pracovní tričko. Neboť u 
nás platí – co je bílé, je 
podezřelé. Letos v 
krajinném zákoutí ve 
Staré tkalcovně.
(lektor Zdeněk Eda 
Cupák)

Smalty na vařič
Jednoduchá metoda 
výroby smaltovaných 
maličkostí za pomoci 
klasického plotýnkového 
vařiče a práškových 
pigmentů na kovové 
destičce. Metodu, kterou 
se v naší dílně naučíte, si 
klidně můžete zopakovat 
doma. Takže i letos by 
bylo naprosto 
neodpustitelné neodvézt 
si z Náměště 
vlastnoručně vyrobený 

Po klidu
jak by se zem
slehla

koncerty
smalt
suchá jehla…
člověk nestihne vše,
i výběr stěží
a čas odbíjí
hodiny na věži

kolokvium však 
ztiší shon
míří na hlubinu
ne výkon
                         Michal K.

Oranžová scéna 2021
Program Oranžové scény 
nabízí ve stanech v 
zámeckém parku 
divadelní a hudební 
produkce vždy v 
přestávkách koncertu na 
hlavní scéně. Divadelní 
představení je součástí 
první přestávky hlavní 
scény a hudební 
vystoupení se odehrává v 
přestávce druhé. 

Pondělí 26. 7.
Divadlo Elf: Jezinky 
Bezinky
Rozpustilá taškařice plná 
veselých písniček a 
skotačení mimických 
loutek na motivy Karla 
Jaromíra Erbena, Aloise 
Mikulky a Františka 
Hrubína.



nádhernému hlasu houslistky Eevy Talsi, se kterou nakonec 
natočil i společné album. 
Studenti hudební akademie ve Viljandi s diplomy z tradice, 
klasiky a jazzu, vášeň pro americký moderní bluegrass Nickel 
Creek nebo Punch Brothers nepřevedli do napodobování, třeba 
angličtinu zavrhli okamžitě, bavilo je inovativně zanášet do 
svého pojetí také severské vlivy, folk a pop. Za tak nezvyklou 
barevností a harmonickou ojedinělostí hledejme pak potřebu 
festivalu v německém Rudolstadtu propojit Curly Strings s 
Durynským symfonickým orchestrem a leckomu se tak loni 
postarat o vrcholný zážitek. Bavilo to i kvartet: první koncertní 
album Symphonic Curly Strings proto natočil s mladými 
estonskými symfoniky. U mládeže kvartet zůstal: s mnoha 
estonskými hudebními přáteli, mezi které patřili třeba rocková 
skupina The Two Dragons nebo z Folkovek známá zpěvačka a 
citeristka Mari Kalkun, loni vydal charitativní album Lastele 
určené dětem a proto doplněné omalovánkami.  A co je hlavní: 
covidový čas strávila skupina natáčením nového alba Pidu 
meis eneses (Festivity Within), které představí na Folkovkách. 
Nabízí na něm podle svých slov krásu, štěstí a letní atmosféru 
plnou pozitivity. Obal s uplakanou holčičkou tomu ale 
nenasvědčuje; vlastně čekáte pravý opak. Což se nepotvrdí, 
nové skladby Curly Strings svou radostnou balticgrass 
živelností opravdu odpovídají záměru oslavit život po všech 
stránkách, i když, jak čteme v textech, ne vždycky a ne za 
každou cenu, ale o depkách nemůže být ani řeč. V čem je tedy 
problém? Inu v tvůrčím přetlaku, kdy skupina vedle toho 
nastřádala spoustu osobně laděných skladeb, brnkající spíš na 
temnější struny duše, takže  se rozhodla pro dvojalbum, jehož 
druhou část sice vydá až na podzim, ale s obalem jakoby dění 
předběhla.
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Noční koncert
Arsen Petrosyan Quartet (Arménie)
Arménský duduk – hudba mimo kategorie 
Mistrovský hráč na starodávný dechový nástroj duduk, jehož 
zvuk prý evokuje symfonii lidské duše. 
„Nemít duduk, nebyli by Arméni ničím,“ tvrdil vždy legendární 
hráč Djivan Gasparyan, zodpovědný za proměnu hoboji 
příbuzné lidové flétny z meruňkového dřeva v jeden z 
nejpozoruhodnějších světových nástrojů, z toho důvodu 
zařazený na seznam kulturního dědictví UNESCO.  V 
naříkavém, teskně melancholickém a k lidskému hlasu 
přirovnávanému zvuku duduku se prý navíc odráží arménský 
osud. 
Arménská legenda vypravuje, že když Bůh přiděloval lidem 
místa k žití, obrátil se na Armény se slovy: „Promiňte, na vás 
zbyla už jen tahle hromada kamení“. Údělem podkarpatské 
země, která v roce 301 jako první na světě přijala křesťanství, 
se však stal exil a genocida spáchaná Tureckem během první 
světové války, které systematicky vyvraždilo přes jeden a půl 
milionu Arménů a zabralo rozsáhlé území, včetně národního 
symbolu Araratu – místa přistání Noemovy bájné archy. A je 
víc než symbolické, že první mezinárodní album I Will Not Be 
Sad in This World vydal Gasparyan po roce 1988, kdy zemi 
postihlo ničivé zemětřesení. Duduk se postupně objevil na 
nahrávkách Petera Gabriela, Kronos Quartetu, Ludovico 
Einaudiho nebo Briana Ena a nezapomenutelně zní ve filmech 
Gladiátor nebo Poslední pokušení Krista. 
Arsen Petrosyan nové album Hokin Janapar (My Souls 
Journey) dokončil loni, kdy se znovu rozpoutal krvavý 
arménsko-ázerbájdžánský konflikt. A protože se říká, že 
nejkrásnější zvuk vydá duduk tehdy, když do něho vložíte svou 
duši, posloucháme hudbu mimo běžné kategorie. Petrosyan 
čerpá z děl významných arménských skladatelů i vesnických 
tradic, ale také ze sousedních zemí, takže ho doprovází hráčka 
na citeru quanun Astghik Snetsunts, perkusista Avetis 
Keoseyan a virtuóz na cimbal santur Vladimir Papikyan.
Přes své mládí – je ročník 1994 – si Petrosyan už dávno získal 
pozornost po celém světě. Vystudoval konzervatoř, kde měl za 
učitele slavného mistra Gevorga Dabaghyana, stal se sólistou 
státního ansámblu arménské tradiční hudby, vedle svých 
souborů proslul také v mezinárodním AGA Triu a je 
považován za nejvýraznějšího hráče své generace. 
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Epydemye
Jihočeská kapela 
Epydemye si posluchače 
napříč generacemi 
získává svou pozitivní a 
nakažlivou koncertní 
energií. Dosud natočila 
pět desek. Za 
monotematickou desku 
Kotlina kapela získala 
žánrovou cenu Anděl 
2015, desku roku Radia 
Proglas nebo Jihočeskou 
kulturní událost roku. Na 
festivalu představí 
novinku Prosklený nebe. 
Mirek Vlasák - kytary, 
zpěv
Jan Přeslička - kytary, 
zpěv
Lucie Vlasáková - 
kontrabas, zpěv
Tomáš Hobzek - bicí

Stravování ve škole
Během letošních 
Folkových prázdnin bude 
možné objednat obědy ve 
školní jídelně v ZŠ 
Komenského (v 
sousedství kempu).
Výdej pro veřejnost bude:
od pondělí 26. 7. do 
soboty 31. 7. v době 
13.00-14.00 hod.

Oběd stojí 80 Kč včetně 
polévky a nápoje.
Je zapotřebí si jej 
objednat nejpozději do 
12 hodin předchozího 
dne, a to
a) mailem na adresu: 
zr.6790@scolarest.cz
b) zapsáním do seznamu 
na recepci kempu
c) zapsáním do seznamu 
v jídelně školy (pouze v 
době oběda)

Ach jo!
Ach jo, další omezení 
kvůli celkové situaci nás 
neminulo. Všemi 
oblíbená škvarková 
pomazánka nebude. 
Nevyhlížejte proto vozík 
naložených plně chleby a 
škvarkovkou, cibulí a 
vegetariánskou 
variantou. Přes sajtny 
letos nic nepřepadne… 
Ach jo, tak snad za rok!


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6

