
Kultura / i*

roãník III       ãíslo 5       ãerven 2014 www.listyregionu.cz

6

Zatrhnûte si v kalendáfii druh˘ ãerven-
cov˘ víkend a pfiijeìte strávit ãas pln˘
léta a pohody do Boskovic, mûsta s v˘ji-
meãn˘m géniem loci. JiÏ po dvaadvacá-
té se zde uskuteãní festival jedineãn˘
svojí atmostérou a pestr˘m programem.

A na co se letos mohou náv‰tûvníci tû-
‰it? Festival zahájí v zámeckém skleníku
skupina Chassidic Songs ze Slovenska, na
hlavní scénû v letním kinû vystoupí mimo
jiné ãeská kapela DVA, která pfiedstaví
své nové album Nipomo, náv‰tûvníky roz-
tanãí mezinárodní projekt United Flavour
(E/USA/CZ), maìarská kapela Korai
Öröm a pol‰tí Akurat, z ãesk˘ch pak
Nylon Jail, WWW Neurobeat + Fajt, na

UNI scénû zahrají Petr Nikl, nebo Bratfii
Orffové, blues z Velké Británie pfiivezou
Good Biscuits, jazzovou scénu ve sklení-
ku rozpohybují Los Quemados, Limbo
nebo Grim z Nûmecka… Potû‰ením pro
oãi i u‰i urãitû bude v poslední den festi-
valu vystoupení sboru Brno Gospel Choir
v evangelickém kostele. 

Novou inscenaci Lháfi zahraje bosko-
vické divadlo NABOSO jiÏ první den fes-
tivalu v Sokolovnû. Divadelní pfiedstavení
na hradû budou letos zamûfiena na tanec
v nejrÛznûj‰ích podobách a dûti se opût
mohou tû‰it na pohádky ve farské zahradû.
Na hradû mimo jiné vystoupí loutkové di-
vadlo s Ïiv˘m zpûvem a pohybovou akro-

bacií Noriho Sawy a Lachtaní divadlo
Honzy Kovafiíka, ve farské zahradû pak
napfiíklad Divadlo ply‰ového medvídka.
Mûsto Boskovice se pfiipojilo jako kaÏ-
d˘m rokem Boskovick˘m hfiebínkem –
tentokrát se pfiedstaví divadlo Toy
Machine. Vstup na toto pfiedstavení bude
zahrnut do festivalové permanentky.  

Filmové projekce v kinû Panorama pfii-
nesou ve více neÏ 20 blocích celoveãerní
filmy, dokumenty a studentské snímky,
pfiipravuje se filmov˘ profil reÏisérky Vûry
Chytilové ãi Polské filmové odpoledne.

Pfiíznivci v˘tvarného umûní se mohou
tû‰it na prÛfiez tvorbou Antonína StfiíÏka
za posledních pût let – vedle olejomaleb

budou vystaveny fotografie, kresby, ná-
ãrty apod. a dal‰í zajímav˘ projekt pfii-
pravuje se sv˘mi studenty katedry foto-
grafie FAMU Jaroslav Bárta.

Velk˘ úspûch mûly také v˘tvarné díl-
ny pro dûti u jednotliv˘ch hudebních
i divadelních scén, které pfiipravujeme
i letos. Dûti i jejich rodiãe si budou mo-
ci vyrobit nûco pro potû‰ení a odpoãi-
nout pfii ãtení pohádek.

To a mnoho dal‰ího vás ãeká na jedi-
neãném festivalu v Boskovicích!  

Permanentka na ãtyfii dny stojí v pfied-
prodeji 490 Kã, na místû 650 Kã; pro
studenty 390 Kã a 550 Kã.

Text: Unijazz, foto: Karel ·uster

Divadla ve farské zahradû. Kapela DVA, foto: archiv DVA. UNI scéna v Panském dvofie.

Ve mûstû na jiÏní Moravû vás ãeká jiÏ tradiãní
festival s nezamûnitelnou atmosférou!

Podrobné informace najdete na www.boskovice-festival.cz

(k
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)


