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Hudební léto
Mimořádná příloha

Přichází čas zábavy

Foto: Josef Beník

N

e náhodou letošní sezona v
loketském amfiteátru bude
jako devatenáctiletá dívka.
Právě před tolika lety se narodila, když do obnoveného
areálu začali jezdit lidé za zábavou,
ovšem od té doby už dospěla. A letos v
létě bude rozverná, zasněná i bouřlivá, neklidná, trochu retro, hodně in,
dětská i noblesní.
„Tradičně jsme se snažili udělat nabídku našich akcí žánrově co nejpestřejší a navíc takovou, aby oslovila širší
než krajské a české publikum,“ říká
promotér Vladimír Suchan, jehož
VLNY music agency pořádá v loketském amfiteátru od roku 2000 naprostou většinu kulturních akcí.
Jen od května do září se tak během jedenadvaceti týdnů mohou návštěvníci
Lokte těšit na šestadvacet kulturních
večerů.
Amfiteátr pod hradem nabídne operní operní evergreen Nabucco, muzi-

kál, divadlo, blues, rock, metal, pop i
eurodance. Jedním z velkých taháků
bude koncert britské rockové legendy.
Výroční návrat Jethro Tull
„Koncert Jethro Tull zažije amfiteátr
15. června počtvrté. V Lokti se poprvé
objevili před deseti lety při jejich výročním turné. A když projevili zájem o
koncert speciálně v Lokti v rámci světového turné oslavujícího jejich půlstoletí na scéně, nemohli jsme než s nimi
nadšeně souhlasit,“ těší se na slavné
muzikanty Suchan. O koncert je velký
zájem a to nejen v Čechách. Hostem Jethro Tull bude německý bluesrockový
kytarista Henrik Freischlader.
Pod loketským hradem se letos zastaví Kate Ryan, SNAP!, Jelen, Debbi,
Cirk La Putyka, Tři Sestry, Horkýže Slíže, Divokej Bill, Čechomor, Jaromír
Nohavica, Marpo, Dymytry a řada dalších jmen. „Fanoušci určitě uslyší i pí-

seň High On Love, se kterou jsem soutěžila v národním kole Eurovize,“
vzkazuje do Lokte Debbi.
Novinkou letošního roku v Lokti budou dva červnové večery s divácky žádanými činoherními komediemi pražského Divadla Kalich. Návštěvníky pobaví Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Pavel
Zedníček a Jana Paulová.
„Jsme rádi, že se nám pro Loket na 1.
září opět podařilo zajistit i speciální
Kemp kapely Kryštof. Vstupenky šly
do prodeje v listopadu a byly vyprodány do deseti minut,“ vysvětluje promotér Suchan.
V podhradí je připraven i program
pro celé rodiny, tomu ostatně napovídá i název jedné z takových akcí, Rodinný den. Ano, přijedou i Čiperkové.
Nejen mladí návštěvníci areálu budou také letos moci při některých akcích využít zvýhodněné vstupenky
pro čtyři osoby.
— Josef Šorfa
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Hudební léto

Taneční párty s Kate Ryan

I

letos bude příležitost užít si velkou taneční party a připomenout
si devadesátá a pozdější léta, kdy
taneční sály patřily lidem vlnícím
se v rytmu hitů Kate Ryan, SNAP! a
Brooklyn Bounce.
Chybět nebude ani tuzemská hudební produkce ve velmi pěkné podobě,
kterou je česká taneční tutovka Verona. Markétu Jakšlovou Plecháčovou,
které se loni narodil syn, vystřídala u
mikrofonu Veronika Stýblová, druhým základním kamenem dvojice je
Petr Fider. Večer budou moderovat DJ
De Luks & DJ Peepa.
Kyte Ryan netřeba dlouze představovat. Už v osmi letech se tato Belgičanka naučila hrát na piano a kytaru a zahrála prakticky každou skladbu, kterou slyšela v rádiu. Dnes poslouchají
lidé její Voyage Voyage či Ella Elle L'a .
Snap! je elektronický hudební projekt z Německa, podobně jako Brooklyn Bounce je spojený s housem. (šor)

Loket Dance Party 90's
Kate Ryan, SNAP!, Brooklyn
Bounce,Verona
+ DJ De Luks & DJ Peepa
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 19. května, 19:00 hodin
vstupné: 590 Kč v předprodeji, 790
Kč na místě, 2 100 Kč speciální vstupenka pro 4 osoby,1 090 Kč VIP vstupenek, samostatný bar, kryté sezení,
sekt v ceně (omezený počet)

Taneční večer Lidé uslyší hity Kate Ryan (vlevo). SNAP! je hudební projekt z Německa. Založili ho Michael Münzing (vpravo nahoře) a Pennye Ford (vpravo
uprostřed). Jejich prvním hitem byla skladba The Power. Brooklyn Bounce je
pseudonym německých house producentů Matthiase Menckena a Dennise
Bohna. Vpravo dole Veronika Stýblová. Foto: archiv skupin

S Lenny oceněnou Anděly Tři sestry a Horkýže Slíže
přijedou Mig 21 a Děkan
narazí sudy plné písniček
Dvaadvacetiletá zpěvačka Lenny ovládla loňské Ceny Anděl, když proměnila
pět nominací včetně jedné žánrové.
„Tolik cen jsem opravdu nečekala a třeba Andělem za klip jsem byla fakt překvapená,“ uvedla tehdy pro MF DNES.
A pod loketským hradem využije příležitost ukázat, co vedlo porotu k udělení
Andělů. Třeba při zpěvu remixu písně
„Hello.o“ od amerického dua Fancy
Cars nebo novinky Maneater. Mig 21 je
zaslouženou stálicí tuzemské pop scény
a Jakub Děkan a jeho band mají šanci se
jí stát. Jeho poslední sólová píseň Děda
měla po čtvrt roce přes 2 miliony zhlédnutí. Překonala ji loni v prosinci vydaná
skladba Co bejvávalo už není. Na YouTube má 3,3 milionu zhlédnutí. (šor)

150 let SDH Loket
Mig 21, Lenny, Jakub Děkan
kde: Amfiteátr Loket,
kdy: 15. září, 17:00 hodin
vstupné: 390 Kč v předprodeji, 460
Kč na místě, pro 4 osoby 1 280 Kč

Ze svých Jizerských hor, kde si tak trochu samotaří, přijede opět do Lokte
Lou Fanánek Hagen a s ním i jeho Tři
sestry. Po svých svých loňských padesátinách se v MF DNES svěřil, že ubral na
pití. Takže po víc než 30 letech se svou
kapelou zpívá nejen třeba Ave Braník,
ale taky Sny o láhvích sody. „Na tom našem víkendovém hraní, kde se vedou
hovory na úrovni různých bonmotů,
přesmyček, si děláme si srandu z pití,
marihuany, čehokoliv, hrajeme si s češtinou. Tam já se vyblbnu,“ řekl.
A ze Slovenska dorazí Horkýže Slíže.
„Oslavíme spolu s vámi čtvrt století působení na hudební scéně a zahrajeme
všechny největší hity," vzkazuje kapela. (šor)

Dvojkoncert
Tři Sestry & Horkýže Slíže
kde: Amfiteátr Loket,
kdy: 6. července, 18:30 hodin
vstupné: 400 Kč v předprodeji,
490 Kč na místě
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Možná přijde i Kubrt

Komedie Divadla Kalich
Jak Kubrt se Sněhurkou
jeli vlakem
účinkují: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus
a Dáša Vokatá
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 19. června, 21:00 hodin
vstupné: omezený počet vstupenek
za 490 a 590 Kč
INZERCE

Foto: Dan Materna, MAFRA

C

ože? Nepřišly gumičky? A to mi
říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev? Tyhle otázky znají nazpaměť tisíce lidí, kteří se rádi baví
scénkou Těžký týden referenta Kubrta, natočenou před třiceti lety. Kubrta, který bude k vidění v Lokti, stejně
jako nejznámější skeče Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů
Možná přijde i kouzelník a Ruská ruleta. A k tomu také nové improvizace a
písničky Dáši Vokaté, která zpívá a hraje na kytaru. K ní se přidá Oldřich Kaiser, který nejen hraje, ale také zpívá a
doprovází se na kytaru, a zahraje i na
housle, basu a další nástroje. Jiří Lábus se představí i jako tanečník. Pořadatelé opatrně avizují, že také občas
zpívá.
Že to vše dobře funguje, ví dobře návštěvníci Divadla Kalich, domovské
scény pořadu Jak Kubrt se Sněhurkou
jeli vlakem.
„Na zájezdech zjišťujeme, že lidé
naše scénky znají zpaměti i po třiceti
letech, dokonce na Slovensku,“ vysvětlil Lábus před časem pro MF
DNES, proč přenesli Kubrta a spol. na
jeviště. Herci se objeví v řadě převleků, nebude chybět ani bába ve vlaku a
převyprávěná Sněhurka. (šor)

Komedie pro odvážné diváky
Po dvou úspěšných zkušenostech vsadilo Divadlo Kalich i do třetice na na komediální herce Janu Paulovou a Pavla
Zedníčka. Ti se v Lokti objeví v komedii pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce nazvané Bez předsudků.
Děj hry se odehrává v motelu, kde
musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití
přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech,
na které se ženy jinak ostýchají ptát
mužů a muži žen. „Stáváme se svědky

Komedie Divadla Kalich
Bez předsudků
hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 20. června, 21:00 hodin
vstupné: omezený počet vstupenek
za 490 a 590 Kč
vtipného, vybroušeného, velmi trefného a místy i dojemného slovního souboje obou postav. A nebyli by to Paulo-

vá se Zedníčkem, aby k němu nepřidali řadu nezapomenutelných gagů,“ zve
divadlo na představení. (šor)
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Amﬁteátr Loket

15. 6. 2018
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Loket Dance Party 90‘s: Kate Ryan / SNAP! / Brooklyn Bounce / Verona
Večírek Radia BEAT: Gaia Mesiah / minus123minut / Cuprum / Shoe Cut
Beatová síň slávy Radia BEAT 2018 – 15. ročník
Michal Ambrož – Krucipüsk – Zdeněk Juračka + Vojtěch Lindaur

Barock AC/DC tribute (D) / Metallica REVIVAL / DOGA / Motorband
Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky

Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Hašlerka, Ondřej Havelka and his Melody Makers, Vivat Glenn Miller,
Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George & Beatovens, Katarína Knechtová (SK) a další

Jelen / Debbi / Poetika
Cirk La Putyka – Cabaret Airground + Vladivojna La Chia
Jethro Tull – 50th Anniversary TOUR
DEN S RODINOU V LOKTI: Walda Gang / Support Lesbiens / TH!S /
Maxim Turbulenc / Čiperkové / Pestalozzi / pohádka + atrakce pro děti

Loket Comedy: Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
Loket Comedy: Bez předsudků
Atlantida – muzikál Divadla Kalich
Evropa 2 Live maXXimum muziky

23. 6.
23
6 2018

Stanovické slavnosti: COP / Ivan Hlas / New Age Of Smokie a další

30. 6.
30
6 2018
201
018
8

Giuseppe Verdi: Nabucco
Tři Sestry / Horkýže Slíže: Radegast TOUR 2018

Stanovice

Amﬁteátr Loket

6. 7. 2018

Amﬁteátr Loket

13. 7. 2018

Divokej Bill: LOKET 2018

27. 7. 2018

Čechomor 30 let (Kooperativa TOUR 2018)
William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
MARPO & TroubleGang + Separ (SK) + Ektor
Vzpomínka na Plavce – Honza Vančura 70
Pohádkoland
Dymytry / Harlej / Arakain / Trautenberk / Sinetrium

Amﬁteátr Loket
Amﬁteátr Loket

3. 8. 2018

Amﬁteátr Loket

4. 8. 2018

Amﬁteátr Loket

10. 8. 2018

Amﬁteátr Loket

19. 8. 2018

Amﬁteátr Loket

24. 8. 2018

Amﬁteátr Loket

25. 8.
25
8 2018

Amﬁteátr Loket

1. 9. 2018

Amﬁteátr Loket

7. 9.
7
9 2018

Amﬁteátr Loket

15. 9. 2018

Amﬁteátr Loket

Jaromír Nohavica

Kryštof KEMP 2018
Budapest Gypsy Symphony Orchestra (HUN)
MIG21 / Lenny / Jakub Děkan (150 let SDH Loket)

Slavnosti Horní Slavkov:

22. 9. 2018

Petr Spálený Apollo Band, Olga Launová band a další

Horní Slavkov

29. 9. 2018

Knedlík fest TGM Karlovy Vary:

TGM Karlovy Vary

Milan Schelinger – Holubí dům, Michal Tučný revival, Ametyst a další

5.–7. 10. 2018

Vinobraní Loket 2018

Hrad a Amﬁteátr Loket

Petr Bende & Band / Cimbálová muzika Gromba / Poletíme?

Lucie Bíla / Petr Malásek
Mandrage
Mnága a Ždorp / Vypsaná Fixa

11. 10. 2018

Ambassador Karlovy Vary

9. 11
9
11. 2018

Lidový dům Karlovy Vary

17. 11. 2018

Lidový dům Karlovy Vary
Předprodej:

Již

10
let
jsme tu pro vás
GLOBUS

jenišov

7. 5. 2018 od 12.00 do 16.00 hod.

hudební divadlo Hnedle vedle s Petrou
Černockou – Saxana je Hnedle vedle
originální Brazilská show
taneční vystoupení člověka a psa
za doprovodu hudby Dogdancing
vystoupení DDM Karlovy Vary

DOPROVODNÝ
PROGRAM

PROGRAM

na parkovišti před hypermarketem Globus Jenišov

zábavné a nafukovací atrakce
malování na obličej
DDM Karlovy Vary – dílničky
ukázka vybavení Policie ČR a HZS ČR

ochutnávka narozeninového dortu

Odpolednem vás bude
provázet moderátor
a DJ Lukáš Budai.
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Hudební léto

Jethro Tull: legenda se vrací

K

do by si byl před lety pomyslel, že slavný hudebník Ian Anderson, který světově proslul
se svou kapelou Jethro Tull,
bude - s trochou nadsázky pod loketským hradem téměř jako
doma. K radosti tisíců fanoušků přijede Skot s flétnou do regionu již počtvrté. Ne náhodou mu také v Karlových
Varech v roce 2012 postavili sochu.
Speciálním hostem večera bude mezinárodně uznávaný německý bluesrockový kytarista a zpěvák Henrik Freischlader se svým doprovodným bandem.
Jak lze citovat z učebnic, Jethro Tull
prosluli progresivním přístupem, originálním zvukem a melodicko-harmonickými principy, kombinujícími
hard-rock s různými formami lidové
hudby včetně středověké či renesanční. Výraz kapely je nezaměnitelný.
Proto působí víc než úsměvně vzpomínka Iana Andersona, na dobu jeho
začátků, kdy v roce 1968 vznikl název
kapely, nesoucí jméno průkopníka agronomie. „Vymyslel ho náš manažer,
který studoval historii. Když jsme v
roce 1968 začínali, často jsme měnili
název kapely. Nebyli jsme moc dobří,
a tak jsme předstírali, že jsme pokaždé
jiná skupina, abychom se mohli dostat
znovu do stejných klubů. Potom nám
slavný Marquee Club, kde se konal třeba první koncert Rolling Stones, nabídl, že v něm můžeme hrát pravidelně
každé úterý. Tou dobou jsme si zrovna říkali Jethro Tull a už jsme u toho

Jethro Tull Ian Adnerson a jeho aktuální formace míří opět potěšit své fanoušky pod loketský hrad. Foto: archiv skupiny
jména zůstali,“ řekl před jedním z koncertů hudebnímu publicistovi MF
DNES Václavu Hnátkovi.
Henrik Freischlader je multiinstrumentalista, zpěvák, skladatel, producent a jeden z nejrespektovanějších
německých hudebníků. Jeho doménou je „evropské“ blues s nádechy různých příbuzných stylů jako rock, funky, soul nebo jazz. Své první album

„The Blues“ vydal v roce 2006, dnes
má ve své diskografii již 15 položek.
Okruh jeho poluchačů se rozšířil
díky koncertování s Joe Bonamassou.
Po předskakování legendám jako BB
King, Peter Green nebo Johnny Winter se Freischlader vypracoval z neznámého bluesově orientovaného kytaristy na respektovaného muzikanta světového formátu. (šor)

50th Anniversary Tour
Jethro Tull
host: Henrik Freischlader Band
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 15. června, 19:00 hodin
vstupné: 990 Kč k stání,
1 290 a 1 150 Kč k sezení
ve vyhrazeném sektoru

S Divokým Billem se letos přivalí Tsunami
LOKET Divokej Bill patří ke stálicím loketského amfiteátru, které přiváží kromě svých největších pecek vždy něco
nového. Třeba některé skladby z posledního alba Tsunami, jako Kořala
nebo Jaro. „Víme, že nové písničky
fungují až tak za dva roky. Tedy, dá-li
Bůh. Někdy se nechytnou vůbec, tak
jdou z playlistu pryč,“ uvedl pro MF
DNES frontman Václav Bláha. Těch,
které uspěly, má kapela dost. (šor)

Koncert
Divokej Bill Loket 2018
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 13. července, 20:00 hodin
vstupné: 400 Kč v předprodeji
480 Kč na místě

20 let Letošní rok je pro úvalskou partu Divokej Bill milníkem. Oslavuje už dvě desetiletí na scéně. Foto: archiv kapely
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Večer plný tvrdé muziky
uzavřou rockeři v maskách

P

říznivci tvrdé a ještě tvrdší muziky si přijdou na své 24. srpna,
kdy v Lokti zaduní u řeky Ohře
zvuk čtyř kapel.
„Za headlinera koncertu věnovanému české scéně současného tvrdšího
rocku jsme si už loni v létě záměrně vybrali Dymytry. Kapela letos oslavuje 15
let na scéně a statut headlinera si po
svých koncertních setech v Lokti v minulých letech jednoznačně zaslouží,“
říká promotér Vladimír Suchan. Kapelu Dymytry založil v roce 2003 Jiří Urban mladší, syn zakladatele kapely
Arakain. Znalci vědí, že pod maskou
za bicími sedí uznávaný bubeník Miloš
Meier, jehož někdy zaskakuje vycházející hvězda Eda Štěpánek.
Vedle koncertních fanouškovských
jistot Harlej a Arakain se na koncertu
objeví i dvojice předskokanů z Plzeňska - plzeňští metalisté Sinetrium a stále populárnější klatovští tanzmetalisté
Trautenberk. (šor)

Dymytry, Harlej, Arakain,
Trautenberk, Sinetrium
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 24. srpna, 15:00 hodin
vstupné: 550 Kč v předprodeji, 600
Kč na místě, pro 4 osoby za 1 990 Kč

Dymytry Říkají si Gorgy, Protheus, Mildor, R2R a Dymo. Foto: Josef Beník

Přestože už Ota Petřina mladší pódium
pod loketským hradem zná, tentokrát
tam bude mít premiéru. Lidé ho neuvidí jako bubeníka od Chinaski, ale jako
rapera Marpa, který k Ohři dorazí představit své nové album Dead Man Walking.
I když Marpo o sobě dával už nějaký
čas vědět souběžně s Chinaski, i pro
něj a jeho fanoušky je přece jen Dead
Man Walking přelomem v kariéře. „ Album se nahrávalo s živou kapelou,“ poznamenal Marpův manažer Michal Šamánek. Co říká nahrávkám kritika?
„Navzdory tomu, že Marpo stále rapuje, by už asi neměl být zván raperem.
Aktuální náloží nové hudby prokazuje,
že muziku vnímá v širším kontextu,
což je dobrá zpráva,“ uvedl v MF DNES

Foto: Tony Kosař, Metro.cz

Raper Marpo překračuje hranice žánrů
hudební publicista Václav Hnátek a připomíná fakt, že na desce zní bicí a kytary, místy připomínající nejen rockové
polohy, ale také moderní americké
country. Přijdou i fanoušci Chinaski?
„Nějaký fanouškovský překryv tam je,
ale dá se říct, že jsou to jiné světy,“ poznamenává Šamánek. A jisté je, že Marpův svět se stále zvětšuje. (šor)

Marpo & TroubleGang
Hosté: Ektor, Separ (SK)
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 4. srpna, 19:00 hodin
vstupné: 550 Kč v předprodeji, 690
Kč na místě, vstupenka pro 4 osoby
1 990 Kč
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Večírek Radia Beat
Gaia Mesiah,
minus123minut,
Cuprum, Shoe Cut

Marka Rybin zpívá opět s kapelou Gaia
Mesiah. Foto: MAFRA
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 25. května, 18:00 hodin
vstupné: 290 Kč v předprodeji,
390 Kč na místě
Protože tato akce doplňuje akci 26.
května, je možno zakoupit také výhodné dvoudenní vstupenky za 590 Kč

Beatová síň slávy 2018
15. ročník akce Radia Beat

Frontman kapely Krucipüsk Tomáš Hájíček. Foto: MAFRA
Beatová síň slávy je česká obdoba
Rokenrolové síně slávy. Radio Beat
od roku 2004 oceňuje největší legendy české rockové hudby, které zásadně ovlivnily rockovou scénu. V roce
2016 byla do Beatové síně slávy poprvé čestně uvedena první zahraniční
legenda, Ian Anderson z Jethro Tull.
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 26. května, 17:00 hodin
vstupné: 490 Kč v předprodeji, 590
Kč na místě, speciální vstupenka pro
4 osoby za 1 560 Kč. Protože tuto akci
doplňuje akci 25. května, lze zakoupit
dvoudenní vstupenky za 590 Kč
ocenění 15. ročníku:
● osobnost: Michal Ambrož (1954),
zpěvák, kytarista, skladatel a textař
● kapela: Krucipüsk (1991)
metalová a hardcoreová kapela
● osobnost in memoriam: Zdeněk Juračka (19.5.1947 - 3.7.2017), kytarista
(Vítkovo kvarteto, Rebels, George
and Beatovens, Tango, Žlutý pes)
● vzpomínka: Vojtěch Lindaur
(12.9.1957 - 8.1.2018) hudební publicista, dramaturg, moderátor

Cirk La Putyka představí pod
C
irk La Putyka veze do Lokte další
velkou podívanou, Cabaret Airground. Spojuje poutavý příběh,
artistická čísla a podmanivou hudbu.
Aby toho nebylo málo, nabízí navíc
něco, co není nikde v Evropě k vidění.
Takzvaný teeter-board v dívčím podání. Ale vezměme to pěkně po pořádku.
„Představení bylo připravené jako
dívčí s tím, že jediný chlap je z kapely.
V Lokti jich bude víc. Nabídneme rozšířenou verzi příběhu o rodině, kterou
rozdělí nešťastná událost, není možné
se na cestě životem zastavit, i když se
stane nějaká tragická věc,“ říká spoluautorka Airgroundu, herečka, choreografka a akrobatka Anna Schmidtmajerová.
Jak byste vysvětlila název Airground?
Když jsme představení připravovaly,
počítaly jsme hlavně hlavně se závěsnou akrobacií, kde využijeme šály a
strapsy a co se týká země, tam jsme se
začaly věnovat akro-józe. Souvislost to
má i s dějem samotného příběhu, kde
mimo jiné dojde k letecké katastrofě,
kde z rodiny přežije jen jeden člen.
Váš příběh se odehrává podobně
jako v baletu beze slov, jen s hudbou kapely a se zpěvem?
Texty písní vychází z několikajazyčných překladů básně Charlese Baudelairea Élevation (Vzlétání). Dojde i na
mluvené slovo, avšak ne v takové míře
jako v činohře. Dialogy propojují jednotlivé akrobatické obrazy a situace,
ale víc vám nechci prozrazovat.
V Lokti nabídnete rozšířené představení. Co bude také navíc?
Další dvě děvčata, která s námi skáčou
na takzvaném teeter-boardu, což je
jednou z nejnebezpečnějších disciplín
v cirkusovém světě a my jsme jediným
ženským týmem na světě. Navíc s
námi bude tanečník a akrobat Alexandr Volný, který vystoupí se cyr-wheelem.
Co je to vlastně teeter-board?
Funguje na principu dětské houpačky.
Tedy rozumějme kládu, která je uprostřed podložená jinou kládou. Na
obou koncích sedí po jednom dítěti,
které se odráží nohama od země a vzájemně se houpou. My ovšem máme
místo klády prkno na kterém stojíme a
vzájemným houpáním dokážeme vyskočit až šest metrů vysoko a pak dopadnou zpět. Z těchto výskoků se dokážeme vyhodit do různých salt, přeletů zpět na prkno nebo do žíněnky.
Proč je to dodnes doména mužů a

Ocitneme se ve
vzpomínkách,
které se
přicházejí
rozloučit,
vyletíme do
výšin, seskočíme
s padákem,
necháme se
zachránit.

Cabaret Airground Přibližně sedmdesátiminutové představení se sedmi akrobaty vypráví
razeno v jímavém příběhu, v němž se cirkusová umění prolínají s živou hudbou a s prvky po
vy jste zatím opravdu velkou výjimkou?
Hraje tam roli respekt z té disciplíny.
nesmíte si nic rozmyslet, protože už
jen u drobné chyby může dojít k vážnému zranění. Až doteď to bylo bráno
jako chlapská záležitost. I v gymnastice skákali muži různé trojné skoky a
salta dříve, než k tomu došly ženy.
Další podívanou jako skoky na
trampolíně, žonglérsko-taneční vystoupení, si lze docela dobře představit. Ale co to je cyr-wheel?
Jde o velikou kovovou obruč, do které
si člověk může stoupnout. S kruhem,
ve kterém stojí a drží se rozepřen rukama, se může koulet. Je to jedna z cikrusových disciplín.

Co si mohou diváci představit pod
termínem akro-jóga?
Je to partnerská záležitost. Jeden leží
na zemi a druhý na něm, opírá se o
jeho nohy a ruce. Ležící si s ním různě
točí a hází.
Příprava na vystoupení musí být
náročná fyzicky, i na koncentraci.
Kolik času věnujete přípravě?
V Cirk la Putyka hrajeme dost představení, takže každé je vlastně i dílčí přípravou na to další. I tak si při specifických disciplínách musíme dát několik
tréninků, abychom nazkoušeli choreografii, přesně věděli co děláme, a nikomu se nic nestalo. Například při visu
na šálách je důležité si být jistá, že
mám 'nalezeno' neunaví se mi ruce.
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dívanou: Cabaret Airground
Zjistíme, zda
je možné se
osvobodit od
svazující
minulosti. Každý
se musíme
rozhodnout, jak
naložíme se
životem, i když
to není
jednoduchá
volba.

o cestě k samostatnosti a pohrávání si se zemskou přitažlivostí. Klesání i stoupání je zobohybového a tanečního divadla. Foto: archiv Cirk La Putyka
Při přípravě přestavení, kde využíváte řadu technik, určitě musíte
hodně experimentovat. S možnostmi těla, stabilitou, dynamickým pohybem, s fyziologickými limity, které má každý z členů vašeho týmu
jiné. Můžete uvést nějaký takový
příklad?
Třeba právě v Airgroundu se to týkalo
závěsné akrobacie. Ta se dělá v páru,
kdy je jedna zavěšena výš, hlavou dolů
a druhá visí pod ní. S holkama jsme si
vymyslely, že visíme tři. Dvě jsou zavěšeny a pod nimi se různě motá na šále
třetí. To je naše specialita. Byly jsme
rády, že jsme přišly na svůj vlastní
princip a dokázaly jsme narušit zajeté
koleje. Podobné je to s teeter-boerdem, ve kterém máme ženský tým.

Jste v Cirku La Putyka, který divákům přibližuje žánr nový cirkus,
absolventy nějaké specializované
školy, třeba cirkusové?
Vůbec ne. Tady v Čechách se to teprve rozjíždí, žádná cirkusová škola
tu není, maximálně nějaké kroužky.
Vznikli jsme před několika lety jako
směsice různých lidí, jako třeba profesionální gymnasta, který skončil kariéru, trampolínista, já jsem vystudovaná herečka a dělala jsem dlouho akvabelu, jsou tu tanečníci i holky, které
dělaly akrobacii. Je to takový pel - mel
lidí, kteří měli různý základ a do toho
se naučili různé cirkusové diosciplíny, protože je to bavilo a líbilo se jim
to.
— Josef Šorfa

Akce
Muzikantská muzejní noc

Nový cirkus
Cirk La Putyka
● Soubor se profesionálně věnuje žán-

ru nový cirkus. Snaží se překračovat
hranice mezi akrobacií, moderním tancem, loutkovým divadlem, koncertem
a sportem. Vytváří vlastní specifickou
poetiku a svůj pohled na žánr. Pro
Cirk La Putyka je důležitá nejen profesionalita v jednotlivých divadelních a
cirkusových číslech, ale i téma, příběh
a sdělení.
● První představení (La Putyka) bylo
poprvé uvedeno v roce 2009 a od té
doby soubor každý rok uvádí minimálně jednu premiéru a zúčastňuje se divadelních i (novo)cirkusových festivalů a dalších akcí v České republice i
jinde ve světě, například v Šanghaji,
Austrálii, Brazílii nebo Francii. Více o
našich představení se dozvíte na této
stránce.
● Spolupracuje se známými soubory
a umělci, jako jsou například Maksim
Komaro, Tilde Björfors, Daniel Gulko,
Jiří Havelka, Bonaventura Gacon,
The Race Horse Company, Ieto, lektoři Cirque du Soleil nebo francouzské
Národní cirkusové školy.
● Ve spolupráci s Tomášem Slavatou
každoročně pořádá dvě až tři představení pro dětské domovy, spojená s tiskovou konferencí, autogramiádou
účinkujících a workshopy. V roce
2012 začali spolupracovat s organizací Adrenalin bez bariér, která se zaměřuje na podporu handicapovaných,
jimž zároveň nabízí adrenalinové, outdoorové a volnočasové aktivity.
● Listopad 2014 byl dalším milníkem
v historii souboru - otevření multižánrového kulturního prostoru Jatka78 v
areálu Pražské tržnice v Holešovicích.
Po pěti letech v La Fabrice tak našel
nový domov. Zdroj: www.laputyka.cz

Představení
Cabaret Airground
koncert Vladivojna La Chia
účinkují:
Anna Schmidtmajerová,
Šárka Bočková,
Jana Smolíková,
Petra Filsaková,
Markéta Stíbalová-Baudyšová,
Alexandr Volný, Mikko Karhu,
Jan Balcar, Adam Novotný
koncept, dramaturgie,
choreografie: kolektiv
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 9. června, 21:00 hodin
vstupné:
podle sektoru 550, 490, 350 Kč

kdy: 12. května 17:30 hodin
vstupné: na všechny akce zdarma
muzejní noc:
u Infocentra je setkání s „klíčnicí“,
která vám otevře v 17:30, 18:30,
19:30 a ve 20:30 dveře těchto muzeí:
Atelier ve zbrojnici, Černá věž, Muzeum lázeňských pohárků, Pivovarské
muzeum, Muzeum tajných spolků, Goethova terasa Hotelu Bílý kůň
Muzea jsou otevřena i pro individuální
návštěvníky od 18:00 do 22:00 hodin
muzikantská noc:
18:00 Knihovna radnice - Lucie Šreinová, Víťa Adamec a jejich hosté
19:00 Hospoda U Radnice - Booger
19:00 Hospůdka U Gardnera
- Kozatay + host PG
19:00 Bar Diana - Fíci
19:00 Pivovar Florián - Duo Návraty
19:00 Terasa Bílý kůň - Duo Petr
a Anna
19:30 Atmosféra - Dependence

Vinobraní Loket 2018
12. ročník

kde: Amfiteátr Loket
kdy: 5. října, 17:00 - 24:00 hodin
Petr Bende & Band (na snímku), CM
Gromba, Poletíme?
vstupné: 290 Kč v předprodeji, 390
Kč na místě, speciální vstupenka pro
4 osoby 960 Kč
kdy: 6. října, 10:00 - 20:00 hodin
kde: Hrad Loket + Amfiteátr Loket,
vstupné: dospělí (16 - 65 let): 120 Kč
v předprodeji, 140 Kč na místě
děti (do 16 let), studenti, senioři (od 65
let): 60 Kč v předprodeji, 70 Kč na místě
kdy: 7. října
kde: Hrad Loket, 10:00 - 18:00
vstupné: jako 6. října

10

Hudební léto

Přijede nás víc,
těší se Debbi
N

ejen písničky ze svého kritikou
pochvalovaného
posledního
alba Break, ale také spolu s kapelou Jelen zazpívá v Lokti zpěvačka
Debbi, která získala letos v březnu
jako sólová interpretka prestižní cenu
Anděl.
„S kapelou teď intenzivně zkoušíme
na letní sezonu a pokud se vše zadaří
tak, jak bychom chtěli, fanoušci určitě
uslyší i píseň High On Love, se kterou
jsem soutěžila v národním kole Eurovize,“ vzkazuje Debbi.
Jak jste se dostala ke spolupráci se
skupinou Jelen?
Známe se už od jejich počátků, sdílíme společný management a i v minulosti jsme si hostovali na koncertech.
Je písnička Mars a Venuše jedinou
výjimkou, kdy zpíváte česky?
Ne. Úplně první písnička, kterou jsem
vydala, byla česká píseň Možná se mi
zdáš.
Jaké to je, zpívat česky, když jste
spíše zvyklá na angličtinu? Bylo to
pro vás hodně nezvyklé?
Ano, bylo to nezvyklé. Ač mám češtinu v hudbě velmi ráda, tak je pro mě
angličtina při zpěvu přirozenější. Takže přiznávám, že pro mě práce ve studiu byla neobvyklá. Ale alespoň jsem
pobavila kluky z kapely Jelen.
Zazní čeština některém z vašich
příštích alb?

Hanácká vodka Evropa 2
OPEN AIR

kdo: Skyline, Nasty, Petr Říbal,
DJ Roxtar, DJ Lafayette, DJ's Dafonic
a další
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 23. června, 19:00 hodin
vstupné: 300 Kč v předprodeji, 400
Kč na místě, 990 Kč pro 4 osoby

Trojkoncert
Jelen, Debbi, Poetika
kdy: 8. června, 18:00 hodin
kde: Amfiteátr Loket
vstupné: 490 Kč v předprodeji,
550 Kč na místě, speciální vstupenka
pro 4 osoby za 1 640 Kč, děti do 6 let
zdarma
Zatím netuším, jak bude vypadat repertoár na následujícím albu, ale myslím si, že čeština nikdy nebude v
mých písničkách převažovat. Nejsem
schopna říci zda česká píseň bude, či
ne.
Na které letní koncerty se nejvíc těšíte a proč?
Určitě se hodně těším na koncert v
Lokti 8. června, kam právě přijedeme
i s kapelou Jelen a zahrajeme v rozšířené sestavě. Pak se strašně těším na
možnost si zahrát 24. června před
skvělou zpěvačkou Anastaciou v Olomouci.
Které písničky z vašeho posledního alba Break lidé v Lokti také uslyší?
Určitě zahrajeme písně In The Middle
of The Song, Pull Me Out, Hard To Believe a Shoot Me.
Která vaše skladba patří k vašim
nejoblíbenějším? Máte to tedy tak,
že je to vždy některá z těch nejno-

Debbi Jako interpretka získala letos cenu Anděl. Foto: Lukáš Dvořák, SinglTon
vějších, nebo podle momentální nálady?
Nemohu vypíchnout žádnou skladbu
jako mou oblíbenou. Ale samozřejmě
přiznávám, že se nové skladby hrají o
něco lépe a možná se na ně člověk i
více těší. Je to však spojené s rizikem,
že něco pokazíte, když skladba ještě
není tolikrát zahraná.

Na albu Break zní více elektronické
muziky. Počítáte s tím i do budoucna?
Deska Break, získala zcela specifický
zvuk, který se mi strašně zamlouvá,
díky Dušanovi Neuwerthovi. Je to
dané jeho produkcí a bude hodně záležet na tom, s kým budu na další desce
pracovat.

Zahrají metalisti Jožina z Bažin?
Při zahájení sezony na sokolovském
koupališti Michal nebudou chybět ani
ikonické pecky, jako Master Of Puppets nebo Seek And Destroy a Enter
Sandman, a to v podání kapely Metallica Revival Beroun.
A samozřejmě, po pražském koncertu americké kapely, budou fanoušci
čekat, jak se revivalová parta postaví k
předělávce Jožina z Bažin, kterou Metallica 'nastudovala' a zahrála fanouškům v O2 areně.
„O Jožinovi jsme se bavili zatím jen
po telefonu, protože se na nás valí
spousta podobných dotazů. Nemohli
jsme uvěřit, že 'nám' to udělali, i když

Sokolov
Otevření Koupaliště Michal
kdo: Barock AC/DC Tribute Band, Doga,
Motorband, Metallica Revival Beroun
kde: Koupaliště Michal Sokolov
kdy: 2. června, 15:00 hodin
vstupné: 490 Kč v předprodeji,
590 Kč na místě
to mohlo dopadnout ještě hůř, kdyby
zahráli třeba Stánky nebo Michala Davida. To bychom asi ukončili činnost.
Podobného počinu se dočkali i Rakušané, když Kirk s Robertem spustili Rock

Me Amadeus. Viděl bych to spíše na
pár úryvků textu v podobě jammu s
publikem, když budeme měnit kytary,“ uvedl za kapelu bubeník Radek
Eliška. (šor)

MLADÁ FRONTA DNES ❘ čtvrtek 26. 4. 2018 ❘ 11

Karlovarský kraj slaví. Je proč
S

to let České republiky, to je výročí, které v Karlovarském kraji stojí za to připomenout celodenními oslavami. Moderuje Marek Vašut.
Hlavní program
13:00 - 13:10 úvodní slovo moderátora a hejtmanky Karlovarského kraje
13:10 - 14:00 Hudba Hradní stráže a
Policie ČR
14:00 - 14:30 slovo moderátora + vystoupení dětských pěveckých sborů
z Karlových Varů, Sokolova a Chebu
14:30 - 15:30 Hašlerka
15:30 - 16:00 slovo moderátora + vystoupení dětských pěveckých sborů a
vystoupení folklorního Souboru písní
a tanců Dyleň Karlovy Vary
16:00 - 17:30 Ondřej Havelka and his
Melody Makers
17:30 - 18:00 folklorní Soubor písní a
tanců Dyleň Karlovy Vary
18:00 - 19:30 Vivat Glenn Miller - Big
Band Karlovy Vary
19:30 - 20:00 slovo moderátora
+ vystoupení pěveckého sboru Cubitus
20:15 - 21:30 Karel Kahovec a Viktor
Sodoma a George & Beatovens
21:30 - 22:00 závěrečné slovo moderátora + vystoupení pěveckého sboru
Cubitus
22:15 - 23:45 Katarína Knechtová (SK)
Doprovodný program
11:00 - 17:00, historický jarmark, historická řemesla, Dětský den: atrakce a
program pro děti (od 12:00 hodin - Pohádka o pejskovi a kočičce), Dobrota
Karlovarského kraje

Rodinná akce
Kryštof kemp Loket 2018

Kapela Kryštof již potřetí potěší návštěvníky Lokte svým kempem. Nejen
frontman Richard Krajčo, ale také každý ze členů kapelního řádu si pro návštěvníky připravuje svoji oblíbenou
aktivitu. Můžete se těšit na opravdu
netradiční setkání a zážitky s rytíři od
kulatého stolu, kteří dny i noci stráví
mezi vámi zcela jinak, než je znáte.
To ovšem platí už pouze pro ty, kdo si
stačili koupit vstupenky. Akce je již vyprodaná. (šor)

Karlovarský kraj slaví
100 let
Československé republiky
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 2. června, 11:00 - 23:45 hodin
vstupné: zdarma
bonus: hrad Loket při příležitosti oslav
100 let československé státnosti poskytuje 2. června vstupné se slevou 50%

Marek Vašut Moderátor oslav sto let České republiky, které si připomíná Karlovarský kraj. Foto: archiv moderátora
Katarína Knechtová Divákům v Lokti se
opět představí slovenská zpěvačka, klávesistka, kytaristka a skladatelka, známá
také díky písničkám jako Za tebou, Muoj
Bože, Spomal´ nebo Vo svetle žiariacich
hviezd. Foto: archiv zpěvačky

Plavci patří k vodě, k Ohři
s nimi míří Jan Vančura
Loňské hudební oslavy sedmdesátin se
Janu Vančurovi spojenému celoživotně
s kapelou Plavci natolik líbily, že v nich
pokračuje i letos. S dalším nestorem formace, Mirkem Řihoškem, se letos v lednu domluvili, že budou vystupovat samostatně. Řihošek s Rangers a Vančura
s Plavci.
„V Plavcích budou k mé radosti kromě jiných i harmonikář a zpěvák Mário
Bihári či excelentní kytarista Jakub Racek,“ dal vědět Vančura na svém webu.
S plavci zazpívají i Irena Budweiserová,
Lída Helligerová, Zuzana Stirská a Kateřina Romansová. Zazní písničky jako
Zvedněte kotvy, 500 mil, Teče voda, Rákosí, Pole s bavlnou, Láska je věc kouzelná, Vysočina, Orchidej a další. (šor)

Vzpomínka na Plavce
Honza Vančura 70
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 10. srpna, 19:00 hodin
vstupné: podle sektoru
550, 470, 370 Kč

Rodinný festival
Pohádkoland
co se chystá: Toto léto bude v loketském amfiteátru patřit také dětem. Zavítá tam velký rodinný festival. Příchozím slibují organizátoři spoustu zábavy, oblíbených dětských show, atrakcí, různá divadélka, mnoho oblíbených pohádkových postaviček, mnoho soutěží a činností s animátory. Tak
bude vypadat Pohádkoland. Děti se
mohou těšit na Maxíky, Dádu Patrasovou, její show a známé společníky - žížalku Jůlii a kosáky. Přijede Míša Růžičková se svojí minidiskotékou, k vidění bude muzikál o medvídkovi, nazvaný MiOli, s mnoha písničkami, tancem a maskami v životní velikosti.
Představí se i Tárajko a Popletajka.
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 19. srpna, celý den, od 10:00
vstupné: prvních 1 000 vstupenek
390 Kč, děti do 3 let (včetně) zdarma
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Foto: archiv souboru

Hudební smršť z Maďarska

Do Lokte míří famózní Budapest Gypsy Symphony Orchestra

N

ěco podobného v Lokti ještě nebylo. Světoznámý Budapešťský
cikánský symfonický orchestr
(Budapest Gypsy Symphony Orchestra) to je klasika z Maďarska, která ale
současně nabízí klasiku světovou, a je
také dobré zdůraznit, že i českou. Orchestr umí nadchnout publikum především parafrázemi děl světových klasických autorů, Bedřicha Smetany,
Dvořákova přítele Johannese Brahmse
či Ference Liszta, ale také jejich následníků, především Bély Bartóka, Zoltána

Kodályho. Do repertoáru hudebního
tělesa patří také citace Petra Iljiče Čajkovského, Johanna Strausse staršího a
Johanna Strausse mladšího.
„Chtěli jsme dále obohatit naši programovou pestrost o další žánr pokud
možno s mezinárodním dosahem. Etnická hudba byla jednou z možností.
A když jsme viděli, jaký zájem byl o
maďarskou cikánskou muziku loni na
Smetanově Litomyšli, rozhodli jsme
se tento nevšední hudební zážitek
zprostředkovat také našemu publiku

pod loketským hradem. Orchestr si v
zemích, kde vystupuje, vždy pro místní publikum připraví několik ukázek z
národní tvorby. Těšíme se, co si připraví pro Loket,“ uvedl promotér pořádající agentury Vlny Tomáš Svoboda.
Orchestr je složen ze špičkových maďarských hudebníků. „Vzhledem k logistickým možnostem Amfiteátru Loket v 'omezeném' složení se 65 hudebníky,“ poznamenává Svoboda.
Orchestr vystupující od roku 1985

jako klasický symfonický orchestr získal Cenu maďarského kulturního dědictví. (šor)

Koncert
Budapest Gypsy
Symphony Orchestra
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 7. září, 20:00 hodin
vstupné: podle sektoru
1 590, 1 290, 890 Kč

Kde si užít rodinnou zábavu? Pod hradem
Loket je jedno z nejkrásnějších míst v
kraji, kde rodiny mohou spojit návštěvu hradu s pobytem v přírodě a navíc
si mohou užít i program v amfiteátru
právě při akci Den s rodinou. „Akci pořádáme poprvé a poprvé také využíváme naplno možnosti amfiteátru tím,
že program pro dětské a dospělejší diváky může probíhat současně na dvou
pódiích. Atrakce pro děti jsou po celý
den v amfiteátru zdarma,“ poznamenává promotér Vladimír Suchan z pořádající agentury Vlny.
K atrakcím pro děti budou patřit míč
Bumperball v nafukovacím hřišti, Airborne – raketa s padákem pro 4 parašutisty – padák vynese děti v raketě do

výšky pěti metrů, velký nafukovací
skákací hrad s motivy Ledového království, hra souboj gladiátorů aneb
Sraž ho, umalování na obličej a ukázky hasičské a také záchranářské techniky. (šor)

Den s rodinou v Lokti
Koncerty, program pro děti

Dvě pódia Děti potěší Čiperkové (vlevo), kteří jsou obrovským hitem, rodinná klasika pohádka Princové jsou na draka a další legenda Maxíci. Záběr na dospělejší
je koncipován od klasiků po nové tváře jako kapela This! s Vojtou Kotkem, který
je hlasem Harryho Pottera. Foto: archiv MAFRA

Walda Gang, Support, Lesbiens,
TH!S, Maxim Turbulenc, Čiperkové,
Pestalozzi, pohádka, atrakce pro děti
kde: Amfiteátr Loket, kdy: 16. června
13:00 hodin, vstupné: 290 Kč, děti
do 12 let 80 Kč
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Nabucco přenese diváky
od Ohře k břehům Eufratu
Do Lokte se jezdilo na klasické velké
opery v provedení předních operních
scén včetně Národního divadla v Praze
už v padesátých letech minulého století. Na tuto tradici navázali organizátoři
i v novodobé historii. Letos se díky
tomu mohou nechat návštěvníci unést
vášnivou a dramatickou hudbou Giuseppa Verdiho a neméně silným příběhem, naplněným touhou po nezávislosti a sjednocení. Tehdy sedmadvacetiletý autor psal dílo nedlouho poté, co
mu zemřely obě malé děti a zakrátko i
mladá žena. Nabucco bylo teprve třetí
Verdiho operou, podařilo se mu ale vytvořit velmi sugestivní dílo na biblický
námět, které tehdy korespondovalo s
touhou Italů po osvobození z rakousko-habsburské moci a sjednocení
Itálie. Operu, pojmenovanou po babylonském králi, uvede liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Diváci se budou moci v
duchu přenést do Šalamounova chrámu v Jeruzalémě, do trůnního sálu v
královském paláci, k břehům Eufratu,
do Nabuccova žaláře či na popraviště.
A také prožijí příběh o osvobození
Židů z babylónského zajetí. (šor)

Opera
Giuseppe Verdi: Nabucco

Nabucco Babylonským králem bude Anatolij Orel.
Foto: archiv Divadla F.X. Šaldy

uvádí: Divadlo F. X. Šaldy
kde: Amfiteátr Loket,
kdy: 30. června, 21:00 hodin
vstupné: podle sektoru 890, 790,
690, 590 Kč

Blanka Černá Pod loketským hradem se představí v roli
Feneny. Foto: archiv Divadla F. X. Šaldy

Shakespeare v Lokti: Večer tříkrálový
Série Shakespearovských her v loketském podhradí letos pokračuje sváteční komedií Večer tříkrálový aneb
Cokoli chcete.
V jedné z rolí se jako Marie představí herečka Nela Boudová. „Moje role
je komická. Jsme taková komická trojka, ještě s Josefem Cardou a Milanem
Šteindlerem, který alternuje s Václavem Koptou. Snažili jsme se, aby Marie v sobě měla i nějaký smutek, protože už je v mém pojetí starší. Snažím
se, aby byla na postavě patrná její vyprahlost a smutek z toho, že se vlastně nevdala,“ uvedla před časem pro

Mila Šteindler a Nela Boudová.
Foto: Pavel Mára, archiv Schock

MF DNES. „V představeních venku je
absolutně jiná atmosféra. Já myslím,
že lidi si opravdu jdou udělat hezký
večer, jdou se pobavit a je to na nich
znát,“ pochvalovala si.
V komedii hrají Monika Timková,
Nela Boudová, Martin Pechlát, Petr
Stach, Tomáš Měcháček, Ondřej
Rychlý, Václav Kopta (Milan
Šteindler), Josef Carda, Vilém Udatný, Lukáš Pečenka, Karel Heřmánek
ml. a další známí herci.
Jak děj charakterizuje pořádající
agentura Schock? Komedie se hemží
blázny a jejich rozvernými kousky.

Třeba díky postavě výstředního Orsina, opojeného hudbou a svými city,
zamilovaném do sebestředné krásky
Olivie.
Nebo díky Viole, trosečnici převlečené za muže. (šor)

Shakespearovské slavnosti
Večer tříkrálový
aneb Cokoli chcete
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 3. srpna, 21:00 hodin
vstupné: podle sektoru 690, 650, 490 Kč
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Čechomor

Čechomor Tvářemi kapely slavící 30 let existence jsou Karel Holas a František Černý. Nejhezčí tváří je stálý host, Martina Pártlová. Foto: Marek Podhora, MAFRA

K

arel Holas, František Černý,
Adam Malík, Matěj Lienert,
Lukáš Čunta a zpěvačka Martina
Pártlová. To je aktuální složení kapely
Čechomor, která si letos připomíná třicet let existence. Chybět nebude ani
pod loketským hradem, kde zazní jak
nejznámější skladby kapely, tak úplné
novinky z letošního alba Nadechnutí.

„Album má ambice být, stejně jako
album Proměny (2001), které se pro
skupinu stalo výrazným mezníkem,
dalším vrcholem tvorby Čechomoru.
Lidové písně doplněné o několik původních písniček dostaly výrazný aranžérský impuls z pera Jana Valty, který
k tradičním rockovým aranžmá Čechomoru vytvořil výrazná aranžmá decho-

vá,“ dala vědět kapela na svém webu.
„Nechtěli jsme se ve výročním roce
jenom ohlížet a bereme to jako třicáté
nadechnutí Čechomoru,“ dodal k
tomu pro MF DNES Karel Holas. Hosty
večera budou česká dechovka Kumpanovi muzikanti a Saint City orchestra,
označovaní jako irští rockleři ze Švýcarska. (šor)

Kooperativa TOUR 2018
Čechomor: 30 let
hosté: Kumpanovi muzikanti, Saint
City Orchestra (CH)
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 27. července, 19:00 hodin
vstupné: dle sektoru 650, 550, 450 Kč

Kdo je současně držitelem medaile Za
zásluhy a ceny Stříbrný lukostřelec?
Přece autor písní jako Osmá barva
duhy, Pochod marodů, Ahoj slunko,
Darmoděj nebo Zítra ráno v pět? Ale jistě, písničkář, který v poslední době spolupracuje s Robertem Kuśmierskim a
Pavlem Plánkou. Ostravák, který nedávno vydal album nazvané Poruba.
Z recenzí je jasné, že Jaromír Nohavica je ve formě. Svědčí o tom i vyprodané sály, jakými jsou nejen pražská O2
Arena, ale třeba i slovenská Športová
hala Štiavničky v Banské Bystrici.
“Nohavica zůstává silný ve všech

Foto: archiv zpěváka

Ostravský bard představí Lokti Porubu
svých oblíbených polohách. Jednou
jsou balady jako Velká tma, další vyloženě milostně pojaté kousky Natašo,
lásko má a závěrečná Napořád,“ uvedl
ve své recenzi k albu Poruba Václav
Hnátek v MF DNES. (šor)

Koncert
Jaromír Nohavica
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 25. srpna, 20:00 hodin
vstupné: omezený počet vstupenek,
550 Kč v předprodeji, 650 Kč na místě
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Loketské podhradí se změní
na Atlantidu Mira Žbirky
P

ísničky Miro Žbirky v minulých letech přilákaly do loketského amfiteátru tisíce lidí. A zazní tam i letos, byť jejich autor a interpret u toho
nebude. Na jeho místě se objeví muzikálové herečky a herci v příběhu, které propojují Žbirkovy písničky, jak o
tom už jasně dává najevo název Atlantida.
„Písničky jednoho z největších hitmakerů československé popmusic doprovázejí tajemný napínavý příběh skupiny mladých lidí na cestě za dobrodružstvím, která vždy bývá také cestou k poznání sebe sama. Ve skrytu duše se každý z účastníků výpravy vydává hledat
něco jiného, postupně se pak místo bájné civilizace odkrývají jejich skrytá tajemství,“ představil muzikál mluvčí Divadla Kalich Jaroslav Panenka. Zárukou dobré podívané je také jméno režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka, který za Atlantidou stojí. (šor).

Muzikál Divadla Kalich
Atlantida
kde: Amfiteátr Loket,
kdy: 22. června, 21:00 hodin
vstupné: podle sektoru
690, 590, 490 Kč

Muzikál Atlantida Z pražského Divadla Kalich, kde vznikl tento snímek, míří protagonisté Atlantidy do areálu amfiteátru pod
loketským hradem. Muzikál provází energie, všestrannost a nakažlivá radost souboru. Foto: Petr Topič, MAFRA

Ross The Boss uvede hity kapely Manowar
Hlavním tahákem večera tradičního
metalu bude americká kapela Ross
The Boss spojená s muzikanty okolo kytaristy Rosse Friedmana. Ten je jedním ze zakladatelů kapely Manowar
(1980). S Manowar nahrál jejich prvních šest studiových alb: Battle
Hymns, Into Glory Ride, Hail To England, Sign Of The Hammer, Fighting
The World a Kings Of Metal. V Lokti
Ross The Boss představí novinkové sólové album By Blood Sworn, které navazuje na jeho dva předchůdce - alba
New Metal Leader a Hailstorm.
Stormwitch jsou v němečtí metaloví
romantici, kteří od počátku 80. let
mají v Čechách řadu nostalgických fanoušků.
Českou scénu zastoupí česká kapela
Limetal s bohatou citronovskou historií a začínající Sinetrium z Plzně. (šor)

Metal
Ross The Boss, Stormwitch,
Limetal, Sinetrium

Metaloví bardi Ross The Boss a Stormwitch (vpravo). Foto: archiv kapel

kde: Amfiteátr Loket
kdy: 21. července, 15:00 hodin
vstupné: 550 předprodej, 600 Kč na
místě, 1990 vstupenka pro 4 lidi

12. Muzikatská muzejní noc
M UZ I K A N T S K Á
M UZ E J NÍ NO C
5.
18:00
17:30, 18:30, 19:30, 20:30 (u Infocentra)
vám „klíčnice“, otevře dveře těchto muzeí:

Atelier ve zbrojnici
Černá věž
Muzeum lázeňských pohárků
Pivovarské muzeum
Muzeum tajných spolků
Goethova terasa Hotelu Bílý kůň

NOC

Knihovna radnice

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30

Lucie Šreinová, Víťa Adamec + hosté
Hospoda U Radnice Booger
Hospůdka U Gardnera Kozatay + host PG
Bar Diana Fíci
Pivovar Florián Duo Návraty
Terasa Bílý kůň Duo Petr a Anna
Atmosféra Dependence

21-22. Mistrovství světa v motokrose
7. MX GP,MX 2 a další ccm
11-12. Středověké slavnosti
8. purkrabího Půty
5-7. Vinobraní Loket
10. Hrad a Amfiteátr
8.-9. Krušnohorské
12. vánoční trhy

