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Ve ãtvrtek 11. ãervence zaãne
v Boskovicích na jiÏní Moravû jiÏ 21.
roãník festivalu vûnovaného unikátní pa-
mátce – místní Ïidovské ãtvrti. Festival
vyhlá‰en˘ svou pohodovou atmosférou
ve ãtyfiech dnech opût pfiinese zajímavé
koncerty, v˘stavy, divadelní pfiedstavení,
filmy, autorská ãtení a mnoho dal‰ího. 

Boskovick˘ festival bude jedin˘, kte-
r˘ v létû pfiedstaví izraelskou kapelu
Psoy Korolenko & Oy Division! Na
hlavní hudební scénû dále zahrají: ãeská
legendární kapela MÀága a Îìorp, stáli-
ce alternativní hudební scény UÏ jsme
doma, pol‰tí Klezmafour, ‰piãka ãeské
world music âanki‰ou, slovenská skupi-
na Kubo Ursiny & Provisorium a dal‰í.

Neménû zajímav˘ program v‰ak pfii-
nesou i men‰í festivalové scény.

Hudební fanou‰ky potû‰í rakouské blue-
sové trio Roosevelt Houserockers,
Vladimír Václavek, sloven‰tí Longital,
Kvûty, Plum z Polska a fiada dal‰ích la-
hÛdek nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ.

Na ãesko-nûmecké jazzové scénû ve
skleníku vystoupí napfiíklad Nano
Illusions, Vladimíra Krãková a Martin
Brunner a mnoho dal‰ích. JiÏ tradiãnû pro-
bûhne po skonãení koncertÛ jamsession.

Divadelní sobota bude ve znamení 
ekvilibristiky, nedûle pro zmûnu pohád-
ková a tû‰it se mÛÏete na taková jména,
jako jsou Teatr Novogo Fronta, Loutky
bez hranic ãi Zirk Mir z Norska.

Pestrá je i filmová nabídka – pfiinese
profil Juraje Jakubiska, vítûzn˘ film
soutûÏe dokumentárních snímkÛ Cena
Pavla Kouteckého, aktuální evropské

celoveãerní snímky i fiadu dokumentÛ
a studentsk˘ch filmÛ.

Z v˘stav se mÛÏete tû‰it na fotogra-
fick˘ projekt studentÛ FAMU veden˘
Jaroslavem Bártou, Michala Cihláfie
a Tomá‰e DÏadonû.

Trasu leto‰ního cyklov˘letu pro zájem-
ce pfiipravuje a odborn˘m komentáfiem
zpestfií fieditel Mendelova muzea v Brnû
Mgr. Ondfiej Dostál. Povede z Boskovic
pfies Skalici, JabloÀany, Oboru (kde je
svûtovû proslulé paleontologické nalezi‰tû
U tramvaje), Chlumy, Doubravice a zpût.

Pestr˘ program chystáme také pro ty
nejmen‰í náv‰tûvníky festivalu. Do far-
ské zahrady jsme pfiipravili divadelní
pfiedstavení pro dûti i jejich rodiãe – na-
pfiíklad Loutky bez hranic nebo Divadlo
Rózy Blechové, mûsto Boskovice se pfii-

pojilo jako kaÏd˘m rokem Boskovick˘m
hfiebínkem s pfiedstavením Pfiíhody kluka
BomBarìáka. 

Velk˘ úspûch mûly také v˘tvarné díl-
ny pro dûti u jednotliv˘ch hudebních
i divadelních scén, které v loÀském roce
pfiipravila paní Matu‰ková s boskovic-
kou V‰ehodílnou. I letos si budou moci
dûti i jejich rodiãe vyrobit nûco pro po-
tû‰ení a odpoãinout si pfii ãtení pohádek. 

Permanentka na ãtyfii dny stojí v pfied-
prodeji 450 Kã, na místû 590 Kã; pro stu-
denty 350 Kã a 490 Kã. Podrobné informa-
ce najdete na www.boskovice-festival.cz .

Pfiijeìte si uÏít léto s celou rodinou na
boskovick˘ festival!
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