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Čas se konečně vrátit – do Boskovic i do života 
	 Už	 je	 to	 jisté	 –	 29.	 ročník	 festivalu	
Boskovice	bude!	Koncerty,	divadla,	vý-
stavy,	 filmy,	 přednášky,	 čtení;	 a	 taky	
kamarádi,	 zodpovědné	 občerstvování	
se	a	socializace	–	to	vše	a	mnohem	víc	
už	8.–11.	července	2021.	
	 Kdo	vám	bude	dělat	společníky?	Za	
hudbu	 se	můžete	 těšit	 na	MIDI	LIDI,	
kteří	 na	 festivalu	 představí	 své	 nové		
trojalbum,	Zvíře	 jménem	podzim	(dvě	
ceny	Anděl	v	rámci	alternativní	scény)	
nebo	 maarskou	 kapelu	 Belau,	 která	
diváky	 nadchla	 třeba	 na	 festivalu	 Pri-
mavera,	 Sziget	 nebo	 Eurosonic.	 Čeká	

vás	 večírek	 s	 Bert	 &	 Friends,	 křehký	
písničkář	 s	 duší	 rockera	 David	 Poma-
hač,	nu	 folkoví	 alternativci	Kolektivní	
halucinace,	folkové	Severní	nástupiště,	
stesk	 jesenických	 Sudet	 projektu	 Za-	
pomělsem,	 klasika	 alternativní	 scény	
Zuby	nehty,	Monika	Načeva	a	Zdivoče-
lí	koně.	Dalšími	potvrzenými	interpre-
ty	 jsou	 např.	 Rány	 těla,	 Chorobopop,	
Moonshye,	 Kill	 the	 Dandies!,	 sinks,	
Mutanti	hledaj	východisko,	Tara	Fuki,	
Bare	Escape	nebo	maarští	Aze	N.	
	 Ve	skleníku	se	tradičně	usadí	jazzo-
vá	 a	 bluesová	 sekce:	 free	 jazzová	 le-	

genda	 Günter	 „Baby”	 Sommer	 tento-
krát	v	Boskovicích	zahraje	s	flétnistkou	
Katharinou	 Hilpert	 a	 rock	 popovým		
saxofonistou	Anoniem	Lucaciou.	Dále	
vystoupí	B/Y	Organism,	blues	rockoví	
The	Peanuts,	CrossOver	Quartet	a	ně-
mecké	duo	Olicía	se	svým	„electronic	
homemade	loopjazz“	stylem.	
	 Palouk	Potrvá	bude	připraven	nejen	
se	svým	barem,	ale	také	další	hudebně-
-divadelní	 scénou.	 Vystoupí	 zde	 např.	
Tomáš	Palucha,	Tygroo,	Reverb	Machi-
ne,	 Tamara,	 Aran	 Satan	 nebo	 Prohra	
Praha.	
	 Divadlo	 X10,	 životopisné	 drama	
Honza	od	Masakr	Elsinor,	Akolektiv	
Helmut	 –	 objev	 amatérské	 divadelní	
scény	 roku	 2020,	 site	 specific	 projekt	
Masobeton	 nebo	 hvězdy	 improvizace	
20.000	židů	pod	mořem…	to	jsou	první	
lákadla	divadelního	programu.	Chybět	
nebude	ani	tradiční	divadelní	site	speci-
fic	bojovka,	které	se	tento	rok	ujme	re-
žisér	Ludvík	Píza.	
	 Výtvarné	 umění	 i	 tentokrát	 obsadí	
jak	venkovní,	 tak	vnitřní	prostory.	 Ja-	
roslav	 Róna,	 Kurt	 Gebauer,	 Milena		
Dopitová	 –	 výtvarná	 scéna	 Boskovic	
bude	rozmanitá	a	každý	milovník	umě-
ní	si	přijde	na	své.	
	 Chybět	nebudou	ani	přednášky,	pro-
gram	 pro	 děti,	 autorská	 čtení	 –	 za	
všechny	např.	hudebnice	Eva	Turnová	

–	a	projekce	filmů.	Už	te	zveme	na	fil-
my	Evalda	Schorma	Návrat	ztraceného	
syna	a	Každý	den	odvahu.
	 Nastal	čas	se	konečně	vrátit	–	jak	do	
Boskovic,	tak	do	života.	
Pořadatelé	momentálně	počítají	 s	 tím,	
že	 vstup	 na	 festival	 bude	 povolen	 jen		
po	předložení	negativního	antigenního	
nebo	PCR	testu,	certifikátu	o	očkování	
nebo	potvrzení	o	prodělaném	onemoc-
nění.	Vstup	do	uzavřených	prostor	bude	
pravděpodobně	v	době	konání	festivalu	
stále	možný	jen	v	respirátorech.	
	 Pro	návštěvníky	bude	zajištěno	něko-
lik	testovacích	míst	na	antigen.	O	dal-
ších	 aktuálních	 nařízeních	 vlády	 vás	
budeme	včas	informovat	na	webových	
stránkách	 festivalu	 Boskovic	 a	 na	 so-	
ciálních	sítích.						Text: Zuzana Kolouchová

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

FESTIVAL 3+1 LETOVICE 
31. července 2021
16:45 – 17:45 Karel Kahovec
18:10 – 18:50 Ondřej Ruml
19:20 – 20:40 Peter Lipa Band 
21:15 – 22:35 Jamaron
23:00 – 00:00 Band-a-ska

Součástí festivalu 
bude i jazzový koncert, 

vernisáž fotografií, 
venkovní projekce 

a program pro děti.

Více informací na www.mks-letovice.cz


