
V t˘dnu od 22. ãervence v Letovicích
probûhl 20. roãník Festivalu 3+1
Letovice. Festival, kter˘ i letos vznikl za
finanãní podpory Jihomoravského kraje,
Nadace mûsta Letovice pro rozvoj kultu-
ry a Ïivotního prostfiedí a samozfiejmû
mûsta Letovice, se za dobu své existence
stal nedílnou souãástí kulturního dûní na
Letovicku. Festival ale nejsou jen sobot-

ní koncerty populárních kapel. Obrovsk˘
úspûch zaznamenal napfi. LetÀák
u Havla. Po tfii veãery se v parãíku u bus-
ty Václava Havla se‰lo neãekané mnoÏ-
ství divákÛ, ktefií si pod letní oblohou
uÏili filmové trháky poslední doby. „âekal
jsem, Ïe nejvût‰í pecka bude Bohemian
Rhapsody, ale davy, které se se‰ly na Îeny
v bûhu, neãekal asi nikdo,“ uvádí jeden

z pofiadatelÛ Radek Musil. „Musíme podû-
kovat ZU· Letovice a hlavnû jejímu fiedi-
teli Petru Kfiivinkovi. Bez této podpory by
Ïádné promítání nebylo,” dodává Musil. 

âtvrtek tradiãnû patfiil vernisáÏi v˘-
stavy Klubu moravsk˘ch fotografÛ.
„Tato v˘stava patfií k festivalu po celou
dobu jeho existence, coÏ jen dokazuje
skvûlou vzájemnou spolupráci”, fiíká
dal‰í z pofiadatelÛ Radka K‰icová.
V̆ stavu je moÏné v kulturním domû
nav‰tívit aÏ do 22. srpna.

Vzhledem k leto‰nímu dvacetiletému
v˘roãí festivalu se pofiadatelé rozhodli pro
dvoudenní hudební program na koupali‰ti.
V pátek si na svoje pfii‰li vyznavaãi tvrd‰í

muziky, ktefií mohli porovnat vystoupení
hudebních legend Progres 2, které na podiu
vystfiídala mladá, ale kritiky i publikem 
oceÀovaná skupina The Atavists. V drama-
turgicky klidnûj‰í sobotû k sobû skvûle la-
dilo vystoupení vlídného písniãkáfie Pavla
Helana s koncertem BratrÛ Ebenov˘ch.
„Poslouchat Ebeny je úÏasn˘ záÏitek.
Skvûle odehrané, inteligentní, vtipné, dáv-
kované s úÏasnou lehkostí. Je nádhera vi-
dût, jak se publikum na muzikanty napojí,”
fiíká Musil. Pofiádnou tancovaãku následnû
rozpoutala kapela Sto zvífiat. 

Sobotu na koupali‰ti doplÀují tradiãní
dílniãky, prezentace neziskov˘ch organiza-
cí, debata zastupitelÛ. JiÏ nûkolik let je
s festivalem také spojen architektonick˘
workshop, kter  ̆se letos zamûfiil na moÏné
vyuÏití lokality b˘valého Bytexu. „Tohle je
právû smysl a zvlá‰tnost na‰eho festivalu.
Nejde jen o kulturu, ale dÛleÏité je setkává-
ní v rámci obãanské spoleãnosti. Nápady,
které z toho vzejdou, vÏdy Letovice rozh˘-
bou a mohou mûsto posunout dál a to je
skvûlé,” zakonãuje K‰icová.
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obcích jsme na pfiedem smluven˘ch místech.
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