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Americk˘ raper Ceschi, mezi fol-
kem, elektronikou, alternativou i roc-
kem rozkroãené kladenské Zrní, taneãní
démon Ventolin, slovenská stoupající
hvûzda world music Sisa Féhér s pro-
jektem Bardó nebo Kalle ve speciální
roz‰ífiené sestavû - i ty novû  pfiidává do
leto‰ního programu multiÏánrov˘
Festival pro Ïidovskou ãtvrÈ Boskovice.
Od 4. do 7. ãervence láká náv‰tûvníky
nejen na bohat˘ hudební, divadelní
a filmov˘ line-up, ale také ãtení, v˘sta-
vy, dílny pro dûti i dospûlé, komentova-
né prohlídky Ïidovské ãtvrti nebo 
cyklov˘let.

Milovník primitivního zvuku detroit-
ského techna, italského i indického
osmdesát˘ch let a kulturní antropolog
Ventolin, pfiedstaví svou alternativní
diskotéku a aktuální album Vitajte.

Ceschi Ramos pfiijede s doprovodnou
kapelou Anonymous Inc a zahrají ener-
gicky nadupan˘ set, klenut˘ mezi hip
hopem, rockem i popem, pfiedev‰ím ze
svého ãerstvého dubnového alba Sad,
Fat Luck. Ve v˘jimeãném ‰estiãlenném
sloÏení s akustick˘mi nástroji a hosty ze
spfiátelen˘ch kapel vystoupí Kalle, po
‰esti letech se do Boskovic vrací Zrní,
s vyzrálej‰ím a elektroniãtûj‰ím zvu-
kem i neobvykl˘mi aranÏemi, z ruin ka-
pely Neoãekávan˘ d˘chánek se zrodil
Choro‰. Poetika svérázn˘ch i váÏn˘ch
textÛ, Ïánrová hra a vtip jsou dominan-
tou Hm…

Z Velké Británie dorazí alternativní
rockefii mísící experimentální hudbu
i post-rock Timbertwig v ãele s charis-
matick˘m frontmanem Nickem Averym,
a ze ·panûlska divoké dívãí duo

Meconio. Podmanivá melancholie je
vlastní synth popové písniãkáfice Never
Sol, ‰iroce rozkroãené pojetí jazzu, fas-
cinace rytmick˘mi sekvencemi a experi-
mentováním patfií k ãesko-bûloruské
dvojici Zabelov Group, vody ãeské scé-
ny vydatnû ãefií také praÏská pûtice
Market s deskou Art Star. A festivaloví
dramaturgové se kaÏdoroãnû zamûfiují
i na tuzemskou a zahraniãní jazzovou
scénu. Pfiedstaví se mezinárodní trio
Bulatkin-Mathisen-Zimring, nûmeck˘
jazz bude zastoupen formacemi Folio
a Hom, deset let vzniku oslaví jazzová 
avantgarda NTS, své trio pfiiveze cenami
ovûnãená cellistka Dorota Barová, která
vystoupí i s kapelou Tellemarkk.

Divadelní scény ovládne Divadlo
Continuo, Divadlo Naboso, 100 Opic,
Tereza Causidu, Buranteatr, tYhle,

Divadlo Lí‰eÀ ãi vi.TVOR, milovníci 
umûní se mohou tû‰it na v˘stavu Karla
Nepra‰e, Îidovsk˘ch komunit v âesko-
slovensku v 70. a 80. letech, 69/89 - fo-
tografií z pfielomov˘ch let, Víta
Ondráãka a dal‰ích, filmové bloky jsou
vûnovány profilu Hynka Boãana, 
dûtskému filmu 70. let, ãeskému doku-
mentu a studentsk˘m filmÛm FAMU
a FAMO. 
Cel˘ program naleznete na www.bos-
kovice-festival.cz. Festival pro Ïidov-
skou ãtvrÈ Boskovice pofiádá Unijazz
ve spolupráci s mûstem Boskovice
a rodinou Mensdorff-Pouilly.
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.
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• prodej - zapÛjãení ãistících strojÛ •
• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

jsou mediálním 
partnerem akce


