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Úterý 27. 7.

Krajina snů
(od 17.30 hod.)

Beata Hlavenková 
& Kapela snů

Leyla McCalla (USA)

António Zambujo 
(Portugalsko)

Noční koncert
Stará tkalcovna, 30 minut po 
skončení večerního koncertu

Liselotte Rokyta 
(Holandsko, ČR)

After Midnight 4/2021
Mokré věci pověsit na topení, boty vycpat novinami, nalít červené a vzhůru zpátky do 
krajiny Foggy Mountains, kde možná ještě hřmí a po trati Zámeckého vrchu tečou potoky 
vody. Tady v T. je suchá zem, takže suše o právě slyšených koncertech.
Radim Zenkl a Ondra Kozák včlenili do bluegrassu cokoli, co šlo právě kolem včetně 
flamenca, fujary nebo didgeridoo, aby současně konstatovali, že třeba slavná Rollin´ On z 
repertoáru Monroe Brothers původně bluegrassovou skladbou ani nebyla. A tak to má být: 
kdo nevybočí z žánru, ten dneska nikoho nezajímá. Karel Gott by mohl vyprávět. 
Když jsem si poprvé pustil nejnovější desku Druhé trávy nazvanou Díl první, chodil jsem 
rozrušeně po bytě a volal: „Co to je? Co to hrajou? To takhle nemohli hrát dřív? To 
muselo trvat třicet let?“ Mně se ta kapela líbila vždycky, ale poslední album (které mělo 
původně vypadat jinak) mě baví nejvíc ze všeho, co kdy udělali, a protože na koncertě z 
něj hráli hodně skladeb, líbil se mně i koncert. Budu hovorit otvorene, jak říkával náš 
náčelník štábu, major Ďurina: Když je nějaké kapele třicet, vydá obvykle své best of, i 
kdyby nikdy žádné hity neměla. Málokterá si troufne vydat novou desku, byť s několika 
převzatými skladbami. A nenapadá mě žádná, která by si ke třicetinám nahrála album 
nejlepší. Pokud vůbec tak dlouho vydrží. S výjimkou Druhé trávy (a to nás ještě čeká Díl 
druhý). Takže all stars team Druhé trávy, jak bych ho sestavil já, vypadá takto: Robert 
Křesťan (zpěv), Luboš Malina (banjo aj.), Luboš Novotný (dobro, lapsteel), Radek Hlávka 
(kytara), Tomáš Liška (baskytara), Martin Novák (bicí). Protože vítězná sestava se 
nemění.
Po Druhé trávě jsem se přesunul k bílému stanu. Měl jsem pro to dobrý důvod. Zajímalo 
mě, jestli skupina Epydemye zařadí dylanovky The Girl From The Noth Country a Not 
Dark Yet, které předtím hrála i Druhá tráva. Epydemye je spojila do jedné skladby, která 
se jmenuje Skočil jsem do tmy, a je postavená na sloganu Pohřběte mé srdce u Rešic, což 
je odkaz na knihu Dee Browna Pohřběte mé srdce u Wounded Knee. Počkal jsem, až píseň 
Skočil jsem do tmy zazní, pochválil dramaturgii večera a spokojeně odešel. Neptal jsem se 
muzikantů, jestli jsou ty citace vědomé, nebo ne, a je mi to úplně jedno. Protože mám rád 
Dívku ze severní země, Ještě není tma, ale stmívá se, Indiány, Adolfa Opálku a za tuhle 
písničku i skupinu Epydemye. 
Ono už je to klišé, které si v jedné písni chce sundat Robert Křesťan, že Vysočina je 
bermudský trojúhelník básníků od Březiny přes Demla k Nezvalovi, Zahradníčkovi, 
Reynkovi a Ladislavu Novákovi. Jenže stejný trojúhelník postavíme z parašutistů 
vycvičených za války v Anglii a vyslaných do protektorátu: Josef Šandera (Náměšť), 
Adolf Opálka a František Pospíšil (Rešice), Jan Kubiš (Dolní Vilémovice), Jan Bartejs a 
Leopold Musil (Třebíč), Jaroslav Krátký (Střížov).
Zbývají estonští Curly Strings. Samé veselé pjosonky zpívané v jejich řeči v sestavě Eeva 
Talsi (housle, zpěv), Taavet Niler (kontrabas), Jalbar Vabarna (kytara), Villu Talsi 
(mandolína). Chystal jsem se, jak propojím jejich pobaltský blue grass s místopisem 
hobitského Kraje, a ještě když začaly padat první kapky, těšil jsem se, že je do After 
Midnight nějak vtipně přimontuju, ale když pak déšť zesílil a my pádlovali zatopenými 
cestičkami do bezpečí Faradayovy klece, už mě ty humory přešly. A už nemám ani prostor 
vysvětlit, jak to tenkrát bylo s Macháčkem a jeho verzí nejkrásnější české písně o krajině. 

Milan Zeibert
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Středa 28. 7.

Krajina domova
(od 17.30 hod.)

Bára Zmeková

Kapela Maliszów (Polsko)

Väsen (Švédsko) 

Biograf v Tkalcovně krajině
ve 12 hodin

Kluci
Dokument z roku 2012 o životech Daniela a Jiřího 
Reynkových, synů Bohuslava Reynka, režie Tereza 

Brázdová.

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

Ivo Cicvárek
Koncert textové dílny Slávka Janouška

Oranžová scéna
bílý stan v zámeckém parku 
o přestávkách hlavní scény

Divadlo Hysterie: Pohádky z kufru
Babské Ucho

Noční koncert
Dvorek Galerie 12

Mirek Kemel

Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz

Kniha k výročí
Pokud se nějaký festival dožije v plné síle 35 ročníků, tak to 
ještě sice není důvod k bujarým oslavám, ohňostrojům a 
podobným výstřelkům, ale za malé pozastavení takové číslo 
přece jenom stojí. Nu a letos, ve vší tichosti, přiměřeně 
skromně, ale důstojně, si takové výročí připomínají i Folkové 
prázdniny. A k této příležitosti, jako malé zastavení, nebo snad 
pozastavení, vydalo Městské kulturní středisko v Náměšti nad 
Oslavou malou knížku, ve které (a dá se říci jen tak a pro 
všeobecnou potěchu všech kdo o to stojí), je shromážděna velká 
spousta obrázků a textů, vzpomínek a fikcí, faktů i nefaktů, 
prostě jak to k pětatřicetinám Folkových prázdnin má být. 
Pokud se chcete něco dozvědět, trochu se pobavit, nebo jenom 
nevěřícně kroutit hlavou, knížka je vám plně k službám.

Rostislav Pospíšil
Nové LP i CD
Když o strunách, proč ne o harfách, ke všemu ze tří světadílů? 
Catrin Finch z Walesu, senegalský hráč na koru Seckou Keita a 
Kolumbijec Edmar Castaneda se v minulosti potkávali na 
festivalech, teprve na Folkových prázdninách se ale jejich harfy 
vůbec poprvé společně rozezněly do jedinečné krásy, kdy než 
by ve vás dozněla, dřív oběhnete zeměkouli. Už z prvních tónů 
je zřejmé, že se bez možnosti vzepřít stáváme zajatci hudby z 
druhu intenzivního zážitku, který se zkrátka přihodil, a s plány 
dopředu se v něm nepočítalo. Přestože by bylo nespravedlivé 
zapomenout na předchozí projekty, Harfy nad Oslavou se ve své 
hudební jedinečnosti, v níž se prolíná expresivita s lyričností a 
mistrovské hráčské umění s člověčinou, pevně usadily na 
uměleckém vrcholu. A neskonalý dík za to patří také dívce, 
která na závěr si s trojicí zazpívá moravskou písničku: Jitce 
Šuranské.

Jiří Moravčík

Pozvání k účasti na festivalu do Náměště bylo pro mne již po 
několikáté velkou výzvou. O to větší v době pandemické, kdy 
zavládla nejistota realizace živé produkce. Oslovila jsem své 
nejbližší přátele muzikanty a sbor Babačka. Vznikl barevný 
program včetně nádherné veselé dekorace prostoru a k 
dotvoření jedinečné atmosféry přispěla spontánní radost publika 
v maskách. I přes zakrytá ústa maskou jsem viděla zářivé jiskry 
v očích a slyšela jejich hlasy. Věřím, že záznam z koncertu 
přinese radost i posluchačům doma a pomůže zažnout pozitivní 
jiskru v jejich srdcích. Děkuji všem

Iva Bittová

`
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Program Open scény 
každý den v kapli sv. 
Anny ve Špitálku vždy od 
14.00 hodin:

Středa 28. 7.
Ivo Cicvárek
Písničkář, klavírista, 
textař, hráč šifrovacích 
her a potápěč. Hraní se 
slovy je jako šifrování, 
metafory jsou ponor do 
jiného světa, černé a bílé 
klapky - mantinely, mezi 
kterými se každodenně 
potácíme, hledajíce když 
už ne pravdu, tak alespoň 
cestu dál. Ivo představí 
písně staré, ale 
nezrezavělé, i zbrusu 
nové, které vznikly v 
posledním půl roce 
sociální pandemie.

Koncert textové dílny 
Slávka Janouška
Vystoupení účastníků 
dílny – představení 
vzniklých textů a skládání 
dalších v průběhu
koncertu dle zadání 
publika.



Kolokvium

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
Středa 28. 7.
Ondřej Daniel: Vyjednávání hranic vkusu: articifiální lidová 
hudba mezi Ivou Bittovou a Duem Yamaha
Jan Sobotka: V podstatě nebylo kam ukročit… Výrobce 
strunných nástrojů Rostislav Čapek
Jiří Plocek: Hudební aktivita jako sociální a politický kapitál
Jiří Moravčík: Bíločernobílý svět: několik poznámek k utajené 
historii
Petr Dorůžka: Jak vznikne hudební velmoc? Lekce z korejské 
kulturní diplomacie
Milan Tesař: Úspěch v hitparádách a anketách jako hudební 
kapitál?
Aleš Opekar: Kapitál pro každý výzkum: Archivy, knihovny a 
dokumentační centra mapující českou populární hudbu
Lee Bidgood: The value of musical nostalgia in atmospheres of 
hope and fear
Jiří Hejl: …a ještě jedna věc Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz

Na dnešní scéně...
Beata Hlavenková & Kapela Snů
Nadžánrové písničkářství mimořádné klavíristky a zpěvačky 
Se skutečnou kapelou snů a hlubokým ponorem do básní,  
působivým, často až intimním zpěvem a klavírním doprovodem, 
dotaženým trubkou a syntezátory. 
Když se vás zeptá slavný David 
Sylvian proč nezpíváte, což není ani 
tak otázka, jako spíš rovnou pobídka 
pustit se do toho, nezbyde vám 
vlastně nic jiného, než zpívat začít. 
Pro někoho na albu Sně překvapivě, 
pro většinu: „No konečně!“. A když 
se přitom rozhodnete zhudebnit 
básně Bohuslava Reynka a Petra 
Borkovce nebo kamarádky Doroty 
Barové, celkem logicky nezvolíte 
ledajaký doprovod, ale rovnou kapelu snů. Pardon, Snů. Teď 
určitě čekáte na povinnou zmínku o všech dosavadních 
úspěších výjimečné klavíristky, skladatelky, aranžérky a 
producentky. Ano, získala ceny Anděl, spolupracovala s 
předními českými i zahraničními muzikanty, složila hudbu pro 
divadelní představení nebo film Dukla61. A kdo by 
nezapomněl na Baromantiku Lenky Dusilové, která by bez 
Beaty možná zněla trochu jinak, ale všechna ta ocenění jen 
částečně směřují k bodu, v němž se nachází nyní. Jazzu dala 
evidentně vale, ne tak úplně, ale jazzové kompozice od ní 
nečekejte. S kapelou sice na koncertech zní málem jako 
rockerka – ano, určitě, však sami poznáte -  ani tahle škatulka 
na Beatu ovšem nesedí. K tomu ten hluboký ponor do básní, 
působivý, často až intimní zpěv a klavírní doprovod dotažený 
syntezátory. Jakože jestli tohle není od Beaty nadžánrové 
písničkářství svého druhu, tak o co jiného by se pak už mělo 
jednat? A ke všemu ta okolo všeho semknutá Kapela Snů: 
manžel a producent alba, kytarista Patrick Karpentski, 
baskytarista Miloš Peter Klápště a Oskar Török, jenomže 
kdyby jenom trumpetista a občasný bubeník, jak ho známe 
nejvíc. „Mám odjakživa ráda trubku. No a trubka v podání 
Oskara je zcela jiná kapitola. A nejen to, pracuje též s 
elektronikou, čím dál víc zpívá, a když jsem řešila, jak to 
udělat, aby ve všech písních nebyla trubka i bicí, napadlo 
Patricka, že Oskar vlastně hraje také na bicí,“ odkryla Beata v 
rozhovoru s Ondřejem Bezrem další tajemství neobyčejného 
vyznění písní z alba Sně.
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Zeibert

Rubrička 
Studenočumáková 
tchýně (cyklus 
Liborových postřehů)

Zeptala se mě 
tchyně… 
…jestli bych neměl zase 
jednou v neděli zajít do 
kostela.
„Když já na to rozhřešení 
ještě nejsem připravenej, 
jako každej hříšník.“
„To jsou jenom výmluvy. 
Koukejte, v kostele se 
potkáváme se samými 
dobrými a poctivými 
lidmi.“
„Vidíte to. Jenom bych 
vám to tam kazil. Černá 
ovce mezi bílejma.“
„Vždyť byste tam byl s 
náma, se svýma, se svou 
vlastní rodinou.“
„No právě. Ještě byste se 
za mě museli stydět, za 
bezvěrce.“
„Každý jednou uvěří.“
„Uvěří, a já si to zatím 
nechávám do zásoby. Na 
horší časy, abych měl 
jako naději…“
 „Budu se za vás modlit.“

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!



Leyla McCalla (USA)
Zásadní americká písničkářka dneška
Směs folku, zydeco, calypso, dixielandu a boogie e u Leyly 
McCalla často nevylučuje s bujným tancem. „Čím více víme, 
tím více se cítíme silní,” tvrdí americká písničkářka s 
haitskými kořeny.
Někdy to nejlepší, co prý můžeme udělat, je připomenout si, že 
radost a láska jsou jedinými věcmi, které nám pomůžou čelit 
temným špatnostem světa a když ani ty nezaberou, nezbývá, 
než si naordinovat lék, který nezklame nikdy – hudbu. Třeba 
ve formě existenciálního přemítání, což se ve směsi folku, 
zydeco, calypso, dixielandu a boogie u Leyly často nevylučuje 
s bujným tancem. Patří k zásadním americkým písničkářkám 
dneška, a ne náhodou je propojená se skupinami Carolina 
Chocolate Drops a Our Native Daughters, které pod vedením 
Rhiannon Giddens do historie Spojených států vrátily to, co z 
ní kdosi, ať už záměrně nebo s cílem zatajovat, vyňal: vklad 
černošských muzikantů do dějin rané, předbluesové americké 
hudby a otrokářskou minulost. Leyla přidala hold Haiti, odkud 
pocházejí její rodiče a tamní kulturu, na kterou se napojila až v 
dospělém věku; o to víc jí ale propadla. Bez podrobnější 
zmínky o kvartetu Our Native Daughters,  jejich albu Songs of 
Our Native Daughters a dokumentárním filmu Reclaiming 
History: Our Native Daughters se neobejdeme. Album je, 
soudě podle ohromující odezvy, bráno za možná jedno z 
nejpronikavějších hudebních prohlášení posledních let 
vzešlých z americké černošské komunity. Hvězdný kvartet – 
Rhiannon Giddens, Amythyst Kiah, Leyla McCalla a Allison 
Russell – zvolil jednoduché východisko: pojďme společně a 
popravdě vyprávět skryté příběhy naší historie – ženské 
černošské historie. O tom co se stalo a co by to mohlo 
znamenat pro zítřek.  Album jde ovšem ještě dál: nahlíží na 
rasistické, misogynní a sexistické dědictví otrokářské éry. 
Svorníkem skladeb je Afroameričanka, která toho prý v 
minulosti tolik ztratila, že ji to proměnilo v nejsilnější 
bojovnici za spravedlnost. Leyla na Afroameričanku přitom 
nahlíží převážně z pohledu Haiťanky. Její půl na půl autorská a 
lidová hudba představená na prvních dvou albech – Vari-
Colored Songs a A Day For the Hunter, A Day For the Prey – 
byla svého druhu symbióza tradice haitských trubadúrů 
doprovázejících se od 18. století na banjo a přenesená do 
Louisiany, neworleánského jazzu, cajunu, blues a černošských 
tradic Severní Karolíny. Z kolonky běžné písničkářky proto 
spolehlivě vypadává. Na prvním místě udivuje neobvyklou Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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V krabici a kolem – zpráva z dílny tvůrčího psaní
V pondělí hrála hlavní roli taková normální krabice:

„Taková normální krabice,“ řekli jsme si, „ale co je uvnitř?!?“ 
Chomáček prachu, dinosauří vejce, stroj času? Trochu odklopit 
víko bylo povoleno, takže nakonec nebylo těžké tam něco 
najít. Vykouklo na nás kotě, vybafl šnečí bezdomovec i duch 
mrtvé babičky, vykutálely se šutry a připomněla se i špetka 
tolerance… Pak už přišel čas na vnímání krajiny kolem. 
Zvolili jsme formu japonského haiku, trojverší s ustáleným 
počtem slabik (5-7-5). Odpluli jsme daleko, na líné meditační 
vlně. Možná až vy jednou otevřete tu krabici, uvidíte v ní nás, 
jak píšeme a urputně počítáme slabiky. Zamávejte nám!    -paf-
Ukázky z dílny (kolektivní haiku):

Stromy
Stromy se chvějí 
Nedočkavostí jara
Kdo to ocení?

V korunách
V korunách stromů
se schovává zítřejší
bdění i spánek

Chrpy
Červené chrpy
Tam mezi vším rostlinstvem
Zkouší si rtěnku

Lidové dechové nástroje v krajině  
Přehlídka nástrojů z různých koutů světa, povídání o jejich 
historii, vývoji a použití v současnosti včetně ukázek hry a 
popisu hrací techniky. Představené nástroje: pastýřská 
píšťalka, koncovka, dvojačka, fujara, kravský roh, irská 
píšťala, kena, dizi, shakuhachi, bansuri, havajská nosní flétna, 
okarína, Panova flétna, kaval, perský ney, didgeridoo a další.

(lektor Radim Zenkl)
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někdo takový?) nemusíte 
cítit kdovíjakou potřebu 
učit se zvládat nějaké další 
nástroje. Ne tak Radim. 
Do svých rukou bere po 
běžné osmistrunné 
mandolíně čtyřstrunnou 
elektrickou, následují 
flétny, didgeridoo (nejen 
obyčejné australské, ale i 
to tatranské, na které 
obvykle hrávají bačové), 
následuje banjo, 
samozřejmě bluegrassové 
pětistrunné, tenorové by 
nebylo v rukou 
mandolinisty nic 
mimořádného. Počínání 
Ondry Kozáka je rovněž 
jako z jiného světa, 
obstará všechny ostatní 
nástroje, obvyklé v 
bluegrassu, vše s 
mistrovskou bravurou.
Stejně široký záběr je i v 
žánrové oblasti, od 
bluegrassu po flamenco, 
hrané ovšem trsátky na 
mandolínu a kytaru 
dreadnought. 
Instrumentálky, angličtina, 
gaelština, ba aj 
slovenčina, dojde i na 
Karla Jaromíra Erbena. 
Zběsilý hudební zážitek, 
pro člověka, který občas 
trápí nějaký hudební 
nástroj ve snaze vyloudit z 
něj nějaké důstojné zvuky 
sice poněkud frustrující, 
ale o to víc obohacující.
Takže zapomenout na 
závist a radovat se, že 
můžeme něco takového 
slyšet na vlastní uši. Díky! 

Carlos

Vánek
Vánek proudí jen
Zeleň přináší Zen
Mýdlo s jelenem

Dýchám 
Dýchám ozón zde
mezi stromy v zahradě
kde růže kvete

Špína
Špína ve městě
Smrdí a hojí rány
Imunita je?!



Hnízdo múz v středa 28.7. 
9:00 - 17:00 Utkaná krajina
9:00 - 17:00 Grafická dílna
9:00 - 17:00 Dřevěný námořníček a selfie ve vlnách
10:00 - 11:00 Cirkusová škola „Zase spolu”
9:00 - 17:00 Omalovaná dílna
dle domluvy cca 3 hodinyOrchestr Folkových prázdnin
9:00 Pohádky z půdy
9:30 - 12:00 Smalty na vařič
9:30 - 12:30 Bosokorálky
10:00 - 12:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
10:00 - 13:00 Lapače snů
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 - 13:30 Textová dílna Slávka Janouška
11:00 - 12:00 Tančírna - argentinské tango
11:00 - 14:00 Malba na hedvábí s Barevným světem
13:00 - 15:30 Smalty na vařič 
13:15 - 15:30 Šňůrky Kumihimo
13:15 - 16:00 Šperk šitý z korálků 
13:15 - 16:00 Savování na textil
13:30 - 14:30 Tančírna - Milonga
13:30 - 16:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
14:00 - 16:00 Žonglování a kejklování
14:30 - 15:30 Lidové dechové nástroje v krajině 
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

Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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hrou na cello: hodně perkusivní, proloženou pickingem, nejvíc 
prý instinktivní, jakoby úplně odhodila nabyté klasické 
vzdělání a upřednostnila rady učitele, kanadského cellisty 
Rufuse Cappadocia. S davem nejde Leyla ani s oduševněle 
konejšivým, přesvědčivým hlasem, kterým ale ve třech 
jazycích – angličtině, francouzštině a kreolštině – nehladí po 
srsti.  A pokud dosud stranila akustičtější a klidnější hudbě, na 
posledním albu The Capitalist Blues vzala do ruky elektrickou 
kytaru a obklopila se bouřící kapelou. Proč ale nebylo smutné, 
když šlo o blues a ke všemu kapitalistické?  U toho by jeden 
měl přece spíš brečet než křepčit a hodně skladeb takový 
odvazový charakter má. Nejde ale o žádný švindl: Spojené 
státy pod vedením Trumpa prý připomínaly pořádně 
natlakovaný papiňák a k tomu se víc hodila kytara; a protože 
natáčení proběhlo v New Orleans, kde dnes s rodinou žije, 
došlo i pro samotnou Leylu k překvapivému paradoxu: album 
natočené za účasti mnoha hostů ji učinilo „zatraceně šťastnou"; 
hudebně, samosebou. V historii  však Leyla zaníceně pátrat 
nepřestala. Nedávno mělo premiéru její multimediální 
představení Breaking the Thermometer to Hide the Fever, 
věnované  historii haitské rozhlasové stanice Radio Haiti-Inter. 
Maják svobody, pravdivých zpráv a nezávislosti, který ležel v 
žaludku diktátorským režimům, po desítkách let vysílání v 
kreolštině v roce 2000 pohasl, když jeho majitele, novináře a 
politického aktivistu Jeana Dominiqueho neznámí pachatelé 
zavraždili. Leyla s režisérkou Kiyoko McCrae připomínají, jak 
se Jeanova manželka, novinářka Michèle Montas pokusila 
stanici udržet, ale když zastřelili jejího bodyguarda, Radio 
Haiti-Inter o tři roky později navždy ztichlo a ona utekla do 
New Yorku. U Leylina bluesování sice převažují stesky a 
osobní reflexe úzkosti, taneční neworleanské veselí jako z 
praku ale s kapelou vystřelit dokáže. Tím si buďte jisti a také s 
ním dopředu počítejte.

António Zambujo (Portugalsko)
Zpěvák, na jehož hlas jen tak nezapomenete. 
Sólový koncert legendy portugalského fada. 
Už se vám někdy stalo, že jste během koncertu utíkali ven ze 
sálu s přesvědčením, že jeho střecha přece nemůže všechnu tu 
nahoru stoupající krásu vydržet a tak bude bezpečnější, když 
postojíte venku? Jestli ne, pak jste nezažili vystoupení 
portugalského zpěváka, který o sobě sice skromně tvrdí, že jen 
zpívá a hraje na kytaru, jenomže mezi způsobem jakým hraje a 
neuvěřitelně emotivním zpěvem vzniklo COSI, co u Antónia 
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Zenkl style
Člověka občas napadnou 
kacířské myšlenky. Je život 
spravedlivý? Jistě, že 
není, o tom nelze 
pochybovat. Někomu je 
naděleno víc, někomu míň, 
závidět nemá smysl, 
jednak to není vůbec 
pěkné, druhak to nemá 
smysl. Někdy to je ale 
vážně těžké, třeba ve 
chvíli, kdy sedíte v publiku 
a na pódium vstoupí 
Radim Zenkl, světově 
proslulý mandolinista. 
Ten, kterého Marek Eben 
ve svém pořadu Na 
plovárně, navzdory všem 
zvyklostem, přiměl 
předvést něco ze svého 
umění, konkrétně jím 
vynalezený dvoutrsátkový 
styl hry. Mimochodem, 
když na stejné židli seděl 
kupříkladu Sting, spokojil 
se jenom s povídáním.
Tak tedy - Radim stojí na 
pódiu, na krku mandolínu, 
vedle něj Ondra Kozák s 
kytarou, potud všechno v 
pořádku. Ovšem okolo 
této dvojice je vyrovnána 
baterie dalších nástrojů 
početná tak, že by se 
dostalo snad na každého, 
i kdyby za ně vzápětí 
napochodovali 
Alexandrovci. Pak začnou 
skutečné instrumentální 
orgie. Jeden by řekl, že 
když umíte hrát na 
mandolínu jako Radim 
Zenkl (Kolik takových lidí 
na světě je? A je vůbec   



nejde pojmenovat ani popsat, 
zato si jste jisti, že pod střechu 
by s tím rozhodně chodit neměl.
António pochází z jihoportugal-
ského regionu Alentejo a žije v 
Lisabonu, odkud v minulosti 
mířily lodě do portugalské ko-
lonie Brazílie. Pro jeho umění 
z toho vyplývá, že stojí na třech 
neobvyklých pilířích: písních 
fado, proslulé vokální polyfonii 
cantar alentejo a brazilské hud-
bě. A všechnu tu čirou a křeh-
kou nádheru na mnoha cenami 
ověnčených albech korunuje poezie portugalských básníků. 
Jak u fado, tak u cantar alentejo, mimochodem portugalským 
hudebním pýchám zařazeným na kulturní seznam UNESCO, 
porušil nejedno pravidlo. Převzal je po svém, zahrnul do nich 
netypické nástroje a protnul brazilskými rytmy do té míry, že 
je považován za nejbrazilštějšího portugalského zpěváka. A 
obdiv k legendě bossa nova – před dvěma roky zesnulému 
Joãoa Gilbertovi – dal António najevo už názvem letošního 
alba - Voz E Violão. Tak se totiž jmenovala poslední 
Gilbertova studiová nahrávka, kterou k překvapení všech 
natočil jen sám s kytarou.  Stejně jako António uprostřed 
covidu odstřižený v izolaci od světa a s potřebou navázat s ním 
kontakt alespoň skrze intimní skladby vyprávějící příběhy o 
tom, jak určitě bude líp, ale musíme pro to něco udělat. Pocity 
z alba výstižně popsal portugalský publicista Luís Osório: 
„Jednoho dne se ve více či méně vzdálené budoucnosti řekne, 
že tato nahrávka je jednou z nejdůležitějších v kariéře Antónia 
Zambuja. Ne proto, že některá alba, která mu předcházela, 
jsou považována za slabší, a ještě méně kvůli kvalitě všech 
písní, které ještě nenapsal ani nevyjádřil. Jednoduše proto, že 
„hlas a kytara“ budou vždy spojovány s dobou, která nám 
dokázala, jak křehcí jsme a jak moc si musíme promyslet 
naléhavou potřebu toho, co je podstatné.“

Noční koncert
Liselotte Rokyta (Holandsko, CZ)
Mistrovská hráčka na Panovu flétnu 
Studovala u legend Simiona Stanciu a Gheorghe Zamfira a je 
pokračovatelkou tradice. 
Narodila se v Holandsku, před deseti lety provdala na Moravu Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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a hraje na Panovu flétnu, které se v Rumunsku říká nai a je tak 
dobrá, že tam jezdí místní hráče vyučovat, ačkoliv to leckomu 
může přijít jako nošení dříví do lesa, vždyť ti největší flétnoví 
virtuosové moderní doby pocházejí přece z Rumunska. Po 
základním dvouletém studiu u Damiana Lucy studovala 
Liselotte Panovu flétnu u mezinárodně uznávaného 
rumunského virtuóza Nicolae Pîrvu na Conservatoriu v 
Hilversumu a v Amsterdamu. Během studia absolvovala 
mistrovské kurzy u Simiona Stanciu a Gheorghe Zamfira. 
Mnohokrát také navštívila Rumunsko za účelem osvojení si 
autentické hry na Panovu flétnu a v současnosti patří mezi 
nejvýznamnější nerumunské interprety, kteří ovládají 
rumunský styl hry. Liselotte spolupracuje pravidelně s předním 
kanadsko-nizozemským varhaníkem André Knevelem, ale také 
s nizozemským Martinem Mansem nebo naším Jaroslavem 
Tůmou. S Janem Rokytou pak vytvořili netradiční nástrojové 
duo spojením Panovy flétny a cimbálu. Koncertní program 
Liselotte a Jana Rokytových obsahuje jak folklórní hudbu 
východní Evropy, tak i transkripce a původní skladby pro tuto 
nástrojovou kombinaci od Claude Debussyho nebo Bély 
Bartóka. V Rožnově pod Radhoštěm založila Liselotte festival 
Božská flétna a letos v Ostravě otevře úplně první oficiální 
třídu Panovy flétny v České republice.

Pak přišel další a ten uměl víc, vázaný krovy a zdi z 
vepřovic…
…a tak se do Texasu přistěhovala spousta Čechů a Moraváků, 
až se čeština stala snad třetím nejpoužívanějším místním 
jazykem.
I my tam máme rodinu a zná-
mé. Jsou to sice přistěhovalci 
novodobí, ale i těch je tam 
dost. Až tak, že v Dallasu, v 
místní Sokolovně, sídlí česká 
škola. Oficiálním názvem 
Vaclav Havel Czech School of 
Dallas. A právě tam před pár 
lety koncertoval Robert s Druhou trávou. 
Hezky jsme poprosili o toto foto, které ještě během koncertu 
odlétlo jako pozdrav našim milým do Dallasu. 
A ještě na vysvětlenou, proč nám na tom tak záleželo. Zažili a 
pořádali jsme první Folkovky i památný první koncert Druhé 
trávy právě tady v Náměšti. Zkrátka srdeční záležitost.

Ivana a Mirek
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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. 

Úterý 27. 7.
Toy Machine: 
Cirkusárium
Loutkové představení 
Cirkusárium je vytvořené 
na počest kočovných 
loutkářů, jenž se se svými 
pimprlaty do dalekých 
dálek vydávali. Tvořili si 
trikové loutky, které 
dokázaly svými pohyby a 
kejkly udivovat nejedno 
zahraniční publikum. 
Podobné trikové principy 
budete moci vidět v 
našem cirkusovém 
představení.
 
Pavel Čadek
Brněnský písničkář 
hrající na violoncello a 
zakladatel nového 
hudebního žánru "cello-
folk", což je podle něj tak 
trochu něco mezi 
Nohavicou a 
Apocalypticou. Písně 
často obsahují jistou 
dávku ironie, ale i 

vážnosti. Nejznámější a 
nejsmutnější je 
pravděpodobně "Nelajkla 
mi status". 
Pavel Čadek - 
violoncello, zpěv
Ondřej Zámečník - 
akordeon

Kolokviální
kapitál
a hromadění
lidskou přirozeností
je či není?

Avšak píseň
na to kašle
poselství nám
jiné zašle

Michal K.
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