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Hudební léto
Mimořádná příloha

Dvacet let zábavy

Foto: Jaroslav Janda

D

vě dekády zábavy všeho druhu završí letošní sezona loketského amfiteátru. Stejně
jako v předchozích letech to
bude sezona pestrá. Nabídne
operu, operetu, muzikál, divadlo,
blues, rock, jazz i metal. Z nepřeberné
nabídky kulturních akcí si prostě musí
vybrat každý.
„Tradičně jsme se snažili udělat nabídku našich akcí v Lokti co nejpestřejší a navíc takovou, aby oslovila širší
než krajské a české publikum,“ potvrzuje promotér Vladimír Suchan, jehož
Vlny music agency pořádá v loketském amfiteátru od roku 2000 naprostou většinu kulturních akcí. Letos to
bude od května do září během patnácti týdnů jednadvacet večerů.
Žánrovou novinkou letošní sezony
bude 28. června uvedení operety. Volba padla na Noc v Benátkách od Johanna Strausse mladšího v podání libereckého divadla F. X. Šaldy. O den pozdě-

ji navíc stejný soubor uvede v Lokti i
Dvořákovu Rusalku.
Pod taktovkou Vladimíra „Itala“ Suchana se do Lokte podívala už celá
řada významných zahraničních kapel.
Vloni se tak mohli posluchači pokochat již čtvrtým koncertem britské
rockové legendy Jethro Tull, i letos
jsou hlavními taháky vystoupení zahraničních umělců.
Americká stopa
Nejzářivější hvězdy dopadnou letos
do loketského amfiteátru až ze zámoří. Pod hradem totiž zahraje Kenny
Wayne Shepherd Band. Ten s sebou
přiveze i speciálního hosta Henrika
Freischladera z Německa. Kenny Wayne Shepherd je americký bluesrockový kytarista, zpěvák a skladatel. Spolu
s Joe Bonamassou a Johny Langem patří do trojice hvězdných kytaristů, kteří
se proslavili v 90. letech ještě jako teenageři. Vždyť první album vydal už

jako osmnáctiletý! O něco déle řádí na
pódiích američtí The Offspring.
Punkrocková formace vznikla v roce
1984 v Kalifornii.
Do Lokte ovšem dorazí i umělci, na
které se v devadesátých letech „trsalo“ na diskotékách. Jména jako East
17, Captain Jack či Haddaway znamenala ve své době jistotu plného tanečního parketu. Na své si ovšem přijdou
i příznivci někdejší hvězdy Kelly Family. Do Lokte se chystá jeden ze členů
této formace, Angelo, už se svou vlastní rodinou.
Agentura Vlny ovšem chystá i akce
mimo loketský areál. Na sólové akce
se mohou těšit na sokolovském koupališti Michal i v Zámeckém parku v Ostrově. „Mnohatisícovou návštěvu lze
předpokládat 23. srpna v Sokolově,
kam se nám podařilo získat unikátní
festival pro celou rodinu skupiny Kryštof,“ dodává Suchan.
— Petr Kozohorský
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Hudební léto

Dovedu si sám sebe představit
i jako Romea, říká Hynek Čermák

H

ynek Čermák patří v posledních letech k nejvytíženějším
českým hercům. Uplatňuje
se v komediích i v rolích drsných „týpků“ formátu majora Kuneše. V loketském amfiteátru se
ale představí v roli, na kterou od něj diváci nejsou až tak úplně zvyklí. V rámci Letních shakespearovských slavností jej příznivci vážného divadla uvidí v
rolích Claudia a ducha v dramatu z nejznámějších, Hamletovi.
Diváci si vás ovšem v poslední době
spojují hlavně s Raplem. Když se
ale ohlédnete po všech svých rolích, která z nich je vašemu naturelu bližší?
Nikdy mě nenapadlo takhle o tom přemýšlet. Já jsem si užíval například roli
v zatracovaném seriálu Vinaři, protože
mi připomínala francouzské komedie
ze sedmdesátých let, které mám moc
rád. Hodně mě bavila například práce
na Amerických dopisech a jedna ze zásadních rolí je ta ve filmu Nevinnost a
policista Láďa. Ten je sice taky policista, ale rozhodně to není prototyp drsňáka. Bližší jsou mi ale komedie.
V souvislosti s tím mě napadá: Co říkáte „škatulkování“ herců? Nebojíte se, že jednou Rapl, vždycky
Rapl?
To je na divákovi. Natočil jsem asi padesát filmů a lidé mě stále vidí jako Rapla.
Momentálně to tak je. Třeba ale ještě
natočím něco jiného. Rapl je sice postava, která se dá zaškatulkovat, nicméně
pořád to byla jenom tvorba. Nebyl to
Hynek Čermák. Mám teď další nabídky, ale všechny je odmítám, protože si
potřebuju odpočinout. A pak uvidíme.
Shakespeare je pro herce velkou výzvou. Dokázal byste si sám sebe
představit třeba jako Romea?
Úplně klidně. Láska potkává lidi celoživotně a Romeo je hlavně o lásce.
Nicméně s vámi nesouhlasím, že
Shakespeare by měl být výzvou. Myslím si, že je pro herce základní abecedou, tím nejzásadnějším, co musí
zvládnout. A patří k těm nejjednodušším typům rolí.
Máte nějaký herecký sen? Pokud
ano, jaký? A myslíte si, že je splnitelný?
Můj herecký sen je tvořit role s nejlepším vědomím a svědomím. S dostatkem času, energie a dostatkem respek-

Hamlet Hynek Čermák (vlevo) se v Lokti představí se svým hereckým kolegou Jaroslavem Pleslem. Foto: Pavel Mára
tu k práci. Je mi vlastně úplně jedno, jakou roli, jen bych třeba speciálně ve filmovém byznysu pracoval na něčem,
kdy na roli bude čas.
Aktuálně bodujete na iDNES kino v
seriálu Za oponou, kde hrajete ředitele divadla. Vidíte v podobných internetových projektech budoucnost, nebo jen módní výstřelek?
Takové mikrokomedie jsou určené k
tomu, aby čtenáři a diváci víc klikali na
internetové portály a aby četli noviny,
které zrovna někdo chce, aby se četly.
Tuhle komedii jsem dělal nerad a vlastně jen proto, že jsem to slíbil režisérovi. A proto, že scénář byl vynikající.

Nemohu se nevrátit k Raplovi. Jeho
první řada byla komerčně úspěšným produktem, o model seriálu
projevili zájem i Američané. Dostal
jste na základě tohoto úspěchu nabídky natáčet pro zahraniční produkce?
Dostávám je, ale nemohu si je dovolit.
Moje angličtina je tak bídná, že by veškeré moje herectví šlo úplně vniveč.
Bohužel patřím ke generaci, která si
sice v kavárně koupí kafe, na letišti zabukuje letenku, ale hrát v angličtině,
to si skutečně nemůžu dovolit. Možná
v ruštině.
Neznám záměry tvůrců seriálu, ale

Divadlo
William Shakespeare:
Hamlet
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 2. srpna od 21 hodin
vstupné: 690, 650, 490 Kč (dle sektoru)
dokázal byste si představit, že by se
Rapl ještě na obrazovku vrátil?
Myslím, že ne. Samozřejmě jsme to široce probírali a dnes už s režisérem
Honzou Pachlem víme, že jsme Rapla
vytěžili. Kuneše necháme jistě ve vězení. — Petr Kozohorský
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Show, z níž se tají dech

Foto: Agentura Vlny

C

irk La Putyka exkluzivně uvádí nejnovější show Sweat &
Ink kanadského souboru Barcode Circus Company. Krásná, neuhlazená, bolestivá a
zábavná novocirkusová show, která
vás přiměje vzlykat, plakat, ale i smát
a divit se.
Cirk La Putyka uvádí skutečné
hvězdy žánru současného nového cirkusu. Kanadský Barcode Circus Com-

Barcode Circus Company
+ Načeva
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 17. května od 20 hodin
vstupné: 590, 490 a 390 Kč (dle sektoru)
pany je patrně nejvíce oceňovaným
souborem, který kdy v Čechách vystu-

poval. Za svou kariéru soubor získal
celou řadu prestižních ocenění - zlatou medaili na festivalu SolyCirco,
bronzovou medaili na festivalu Cirque
de Demain či cenu publika Choice.
Hudebním předskokanem bude česká zpěvačka Monika Načeva. Její vystoupení začne ve 20 hodin, cirkusoví
umělci na ni navážou svým přibližně
pětasedmdesátiminutovým vystoupením ve 21:45. — Petr Kozohorský

INZERCE

www.michal-sokolov.cz

• slevové programy pro
mládež a rodiny s dětmi
• přírodní areál v těsné
blízkosti Sokolova
• velké parkoviště u sjezdu
z dálnice D6

NEJVĚTŠÍ VENKOVNÍ TOBOGÁN

VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Support Lesbiens
podpoří dárce
kostní dřeně
Co spojuje kapelu Support Lesbiens,
Xindla X, Michala Hrůzu a Kapitána
Dema? Loketský koncert Daruj život na
podporu Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.
Starší členové Support Lesbiens jsou
již dárci, noví členové kapely mezi ně
vstoupí přímo na koncertu. Vstoupit
do registru ovšem může kdokoliv. A pořádající Agentura Vlny je za tento krok
odmění vstupenkami na pětici letošních akcí - divadelní představení Hamlet, koncerty Jelen, Čechomor, Angelo
Kelly & Family a Rodinný den v Zámeckém parku Ostrov (Vašo Patejdl, Slza,
Jakub Děkan, Milan Peroutka a Nelly).
Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Je zapojený do sítě více než 60 registrů po celém světě. Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a
anonymní. Aktuálně je v registru IKEM
více než 31 tisíc lidí. V celém světě je
pak toto číslo 33 620 615, tedy necelé
jedno procento dospělé populace. K
tomu, aby dárce našla většina pacientů, je to stále málo. IKEM aktuálně hledá dárce pro 54 dětských a dospělých
pacientů.
Více na www.vlny-musicag.cz. (koz)

Daruj život
Support Lesbiens, Xindl X,
Michal Hrůza, Kapitán Demo
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 18. května od 16 hodin
vstupné: 440 Kč (předprodej), 490
Kč (na místě), 1600 Kč (vstupenka pro
čtyři osoby)
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17.5.2019 (Amﬁteátr Loket) >
18.5.2019 (Amﬁteátr Loket) >
18.5.2019 (Krásno) >
24.5.2019 (Amﬁteátr Loket) >
25.5.2019 (Amﬁteátr Loket) >
1.6.2019 (Amﬁteátr Loket) >
1.6.2019 (Amﬁteátr Loket) >
7.6.2019 (Amﬁteátr Loket) >
7.6.2019 (Sokolov koupaliště Michal) >
15.6.2019 (Amﬁteátr Loket) >
21.6.2019 (Amﬁteátr Loket) >
21.6.2019 (Koupaliště Rolava K.Vary) >
22.6.2019 (Stanovice) >
28.6.2019 (Amﬁteátr Loket) >
28. až 30.6.2019 (Toužim) >
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Cirk La Putyka uvádí: BARCODE Circus Company (CAN) /
Monika Načeva (koncert)
Support Lesbiens / Xindl X / Michal Hrůza / Kapitán Demo
Krásenské staročeské máje

Večírek Radia BEAT: Ken Hensley & LiveFire (UK) / Odyssea
/ Luboš Andršt Blues Band / Whitesnake revival
Beatová síň slávy Radia BEAT 2019: Olympic / Jan Spálený
ASPM / Oldřich Veselý im memorial (Blue Effect, Synkopy 61)
Dětský den Loket: Mína + Lumpína, dětské atrakce, soutěže, dílničky…

VSTUP ZDARMA

SKF slaví 100 let: Čechomor + Sto zvířat / ABBA Stars / Pestalozzi
Chinaski + hosté: Marek Ztracený, O5 a Radeček
Dymytry / Walda Gang / Traktor / Debustrol / Sinetrium
Arakain & Lucie Bílá + hosté: Tanja, Liberate

Mauglí – muzikál Divadla Kalich
Rocková plovárna: CODA / VOTCHI / ABRAXAS
Stanovické slavnosti
Johann Strauss ml.: Noc v Benátkách
Toužimské slavnosti 550 let: Michal Tučný revival, Petr

Rezek, Děda Mládek Illegal Band a další / Historický jarmark, šermíři…

29.6.2019 (Amﬁteátr Loket) >
30.6.2019 (Amﬁteátr Loket) >

5.7.2019 (Amﬁteátr Loket) >
6.7.2019 (Zámecký park Ostrov) >

12.7.2019 (Amﬁteátr Loket) >

Antonín Dvořák:

Rusalka

Kenny Wayne Shepherd Band (USA)

Henrik Freischlader Band (GER)
Tři sestry Gambrinus 11° tour (hosté: E!E / Doctor P.P.)
Krásné nálezy: Michal Prokop & Framus 5 /

Vladimír Mišík & ETC / T4 / Uriah Heep Revival

Jelen / Debbi / David Stypka

14.7.2019 (Amﬁteátr Loket) >

Angelo Kelly & Family: Irish Summer / Lunetic

19.7.2019 (Amﬁteátr Loket) >

Oscar Wilde:

20.7.2019 (Amﬁteátr Loket) >

JAZZ pod hradem: Jazz Fancies / Jiří Stivín & Co.

Strašidlo cantervillské

Jazz Quartet / Jan Spálený a ASPM / Pavol Hammel a Prúdy (SK)
2.8.2019 (Amﬁteátr Loket) >
9.8.2019 (Amﬁteátr Loket) >
10.8.2019 (Zámecký park Ostrov) >

Hamlet
Mňága a Žďorp / Wohnout / Laura a její tygři / Vanua2
William Shakespeare:

Vašo Patejdl / Slza /

Jakub Děkan / Milan Peroutka / Nelly

  


...be happy!
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17.8.2019 (Hřiště TJ Baník Krásno) >
20.8.2019 (Amﬁteátr Loket) >
23.8.2019 (Amﬁteátr Loket) >
23.8.2019 (Koupaliště Michal Sokolovt) >
31.8.2019 (Amﬁteátr Loket) >
21.9.2019 (Horní Slavkov) >

5.10.2019 (Karlovy Vary, T.G.M.) >
11.10.2019 (Lidový dům K. Vary) >
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Guláš fest / Chilli fest: Smokers revival, Kozí bobky…

The Offspring (USA) + hosté

Škwor / Alkehol / Doga / Trautenberk / Sinetrium

Kryštof festivaly 2019: Za sluncem na Michal
Kryštof, Mirai, Jaroslav Uhlíř s kapelou, TH!S (kapela s Vojtou Kotkem), Post-It

KISS Party 90‘: East 17 / Captain Jack / Haddaway /
Dante Thomas a další
Slavkovské slavnosti: Michal Tučný revival / Poetika /

Milan Peroutka Perutě
Knedlik fest

Harlej

Předprodej:

LÉTO
V ZÁMECKÉM
PARKU
V OSTROVĚ
DEN PRO OSTROV
s připomenutím sametové revoluce
15. ČERVNA 2019 v Zámeckém parku v Ostrově
Program pro celou rodinu – vystoupení dětí ze zájmových kroužků MDDM, pohádky
pro děti, koncert v barvách Semaforu, diskotance, kapela Lunetic, ohňostroj

QUEENI V PARKU
16. SRPNA 2019 v Zámeckém parku v Ostrově
Nezapomenutelný zážitek spojený s projekcí ﬁlmu Bohemian Rhapsody a koncertem
kapely QUEENIE – world Queen tribute band - absolutní špičky svého žánru.

MICHAELSKÁ POUŤ
29. ZÁŘÍ 2019 Staré náměstí
Celodenní program pro celou rodinu. Program pro děti, kapely, stánkový prodej

ZÁMECKÁ DIVADLA
29. ČERVNA 2019 v Zámeckém parku v Ostrově
Zase (ti) tupitelé – nová komedie Divadelního spolku ochotníci Ostrov
31. SRPNA 2019 v Zámeckém parku v Ostrově
Don Quijote de la Ancha – v podání Divadla Klauniky Brno

OSTROVSKÝ ŠLÁGR
10. ČERVENCE 2019 v Zámeckém parku
Koncert pro dříve narozené, ve kterém vystoupí Jiří Štědroň a Eva Pilarová.
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Do síně slávy míří Olympic

D

nes už tradiční dvoudenní
akce Radia Beat se v loketském amfiteátru uskuteční
ve dnech 24. a 25. května. V
rámci Party Radia Beat se
první den představí jako hlavní
hvězda Ken Hensley s formací Live
Fire. Na pódiu jej doprovodí Luboš Andršt Blues Band, Odyssea a Whitesnake Revival.
Sobota je věnována vyhlášení výsledků 16. ročníku ankety Beatová síň slávy. Do té letos vstoupí v kategorii kapel Olympic, jako osobnost Jan Spálený a jako osobnost in memoriam Oldřich Veselý. Organizátoři letos poprvé vyhlásili i kategorii song/píseň/skladba. Do ní se premiérově zapíše Čajovna Radima Hladíka (Blue Effect).
Beatová síň slávy je česká obdoba
Rockenrolové síně slávy. Radio Beat
od roku 2004 oceňuje největší legendy české rockové hudby, které zásad-

Legenda Kapela Olympic vstoupí do Beatové síně slávy. Foto: archiv MAFRA
ním způsobem ovlivnily rockovou scénu. Nominace připravují hudební publicisté, o konečném zařazení do síně
rozhodují posluchači rádia svým hlasováním.
I když je Beatová síň slávy primárně určena českým muzikantům, má
už i zahraničního člena. Tím se v
roce 2016 stal Ian Anderson z Jethro
Tull.

Časový plán dvoudenní akce
Pátek 24. května: 17 – 18 hodin Odyssea, 18:20 – 19:20 Luboš Andršt Blues
Band, 19:40 – 21:00 Whitesnake Revival, 21:30 – 23:00 Ken Hensley s Live
Fire
Sobota 25. května: 17:00 – 18:15 Jan
Spálený a ASPM, 18:45 – 20:35 pocta Oldřichu Veselému + ocenění skladby Čajovna, 21:30 – 23:00 Olympic (koz)

Firmě pogratuluje Čechomor
Chodovská společnost SKF oslaví letos sto let existence, a to ve velkém stylu.
Firmě, jejíž kořeny jsou ve Švédsku a
v České republice působí nepřetržitě
od roku 1919, přijede pogratulovat kapela Čechomor se svými hosty.
Mezi gratulanty k jubileu chodovské
firmy nebudou chybět skupiny Sto zvířat, ABBA Stars a loketská formace
Pestalozzi. (koz)

Oslava
SFK slaví 100 let
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 1. června od 16 hodin
vstupné: 250 Kč (předprodej) a 350
Kč (na místě)

Čechomor Kapela se objeví mezi gratulanty. Foto: Agentura Vlny

Party Radia Beat
a Beatová síň slávy
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 24. a 25. května
vstupné: 490 Kč (předprodej), 590 Kč
(na místě), 1600 Kč (pro 4 osoby), 790
Kč (dvoudenní vstupenka) a 2800 Kč
(dvoudenní vstupenka pro 4 osoby)

Dětský den v Lokti
Open Air Festival
1. června 10 až 14 hodin
(atrakce, soutěže, tvořivé dílny a pohádky po celém areálu)
Hlavní pódium, vstup zdarma:
10:00 – 10:40 Lumpína
10:45 – 11:35 Mína
11:40 – 12:10 Adam Kajumi
12:25 - 12:55 Ari/Anna Marie Purić
13:10 - 14:00 taneční vystoupení muserů Dejvita a Nachtyho + soutěže a
focení
V 15:30 se areál loketského amfiteátru otevírá platícím hostům oslavy
Hlavní pódium:
16:00 - 17:15 ABBA Stars
17:45 - 19:15 Sto zvířat
20:00 - 21:30 Čechomor
22:00 - 23:00 Pestalozzi
Po celý den bude v areálu možnost
ochutnávat jídla partnerských kuchyní
- české, německé, švédské, americké, asijské a italské cukrárny.
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Chinaski
vyrážejí pod
širé nebe

Z

hal pod otevřené nebe a s exkluzivními hosty. Takové jsou
plány partičky kolem Michala
Malátného na přelom jara a
léta letošního roku. Jedno ze
zastavení jejich šňůry v amfiteátrech,
letních kinech či podhradích kapely
Chinaski se uskuteční i v loketském
amfiteátru. Na posluchače ale nebudou sami.
Jedna z nejpopulárnějších českých
kapel přijede do Lokte s Markem Ztraceným a kapelou O5 a Radeček. Koncert se uskuteční 7. června.
Všechna vystoupení doplní velkolepá vizuální show, která slibuje intenzivní zážitek. V době loketského vystoupení kapely Chinaski navíc budou
muzikanti kolem Michala Malátného
nahrávat nové album, takže je pravděpodobné, že novinky zazní v premiéře
i pod otevřeným nebem.
Koncertní trojboj odstartují v 17:30

O5 a Radeček, v 19:30 je vystřídá Marek Ztracený, Chinaski na pódium nastoupí ve 21:30.
Kapela vznikla v roce 1987 pod původním názvem Starý hrady, který si
ovšem spontánně fanoušci přejmenovali na Starý hadry. Pod současným
jménem inspirovaným dílem Charlese
Bukowského vystupuje kapela od
roku 1994. Na kontě má vedle dvacítky alb také dvě ceny Anděl udělované
Akademií populární hudby.
— Petr Kozohorský

Chinaski Loket 2019
hosté Marek Ztracený, O5 a
Radeček
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 7. června od 16 hodin
vstupné: 490 Kč (předprodej) 600 Kč
(na místě)

Chinaski Partička kolem Michala Malátného se letos vydává z hal pod otevřené
nebe. Zastaví se i v Lokti. Foto: Agentura Vlny

Nad Michalem zaduní Dymytry
Na pořádnou porci tvrdé muziky se
mohou těšit návštěvníci sokolovského
koupaliště Michal. Na začátku června
se u vodní plochy uskuteční koncert
hned pěti kapel tvrdšího ražení. Prim
mezi nimi budou hrát Dymytry.
Metalovou formaci založil v roce
2003 Jiří Urban mladší, syn zakládajícího člena kapely Arakain. Image Dymytry je založena na maskách inspirovaných hmyzem z dílen Národního divadla. Název kapely je odvozený od ruské lokomotivy.
Na svém kontě mají Dymytry čtyři
studiová a tři koncertní alba. Navíc vy-

Dymytry
a Walda Gang, Traktor,
Debustrol, Sinetrium
kde: koupaliště Michal Sokolov
kdy: 7. června od 16 hodin
vstupné: 550 Kč (předprodej), 600
Kč (na místě), 1990 Kč (vstupenka pro
čtyři osoby). Děti do 6 let zdarma, děti
6 - 12 let 120 Kč

Debbi, Jelen,
David Stypka:
Mládí vpřed!

Mladá krev V Lokti se představí zpěvačka Debbi. Foto: Agentura Vlny
Dymytry Metalová formace zahraje v Sokolově. Foto: Agentura Vlny
dali pět EP a singlů. Podíleli se i na
dvou tributních albech.
Sokolovskou koncertní sestavu doplní kapely Sinetrium, Debustrol, Traktor a Walda Gang. V tomto pořadí, kdy
Dymytry představují zlatý hřeb, se vystřídají na pódiu u přírodního koupa-

liště.
Jeho areál se divákům otevře už v 15
hodin. Hráči první kapely, kterou
bude Sinetrium, se do svých nástrojů
opřou o hodinu později, Dymytry přijdou na řadu po desáté hodině večer.
(koz)

Mladou muzikantskou krev bude v
Lokti zastupovat trojkoncert kapely Jelen, která se o čas na pódiu rozdělí s
mladou zpěvačkou Debbi a doyenem
této trojice, Davidem Stypkou. (koz)
Amfiteátr Loket
12. července v 17.30
Vstupné 490 Kč (předprodej), 550
Kč (na místě) a 1640 Kč (pro čtyři osoby. Děti do 6 let zdarma.
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Amfiteátr rozproudí kytarový mág

astva pro uši příznivců bluesrocku. Tak by se dal charakterizovat červnový koncert
americké ikony Kennyho
Wayne Shepherda v Lokti.
Pro agenturu Vlny je tento kytarista,
zpěvák a skladatel „úlovkem“ hodným zlaté rybky.
„Rozhodnutí získat KWS Band pro
koncert v Lokti padlo už v listopadu
2011 po jeho koncertu v pražském Lucerna Music Baru. Měli jsme možnost
ještě před koncertem se s Kennym
osobně setkat. Kapela pak vyprodanému klubu předvedla úžasnou show.
Byl to jeden z nejlepších koncertů,
které jsem v životě viděl,“ říká Tomáš
Svoboda z Agentury Vlny.
Kenny Wayne Shepherd se narodil
jako Kenny Wayne Brobst 12. června
1977 ve Shreveportu ve státě Louisiana, USA. Je to americký blues-rockový kytarista, zpěvák a skladatel. Proslavil se už svým debutovým albem
Ledbetter Heights (1995), které vydal
jako osmnáctiletý.
Spolu s Joe Bonamassou a Jonny
Langem patří do trojice hvězdných
amerických bluesových kytaristů, kteří se proslavili v 90. letech ještě jako
„teenageři“. V Lokti nebude chybět
ani „jeho“ zpěvák Noah Hunt.
Kenny je kytarista samouk. Vyrůstal obklopen hudbou. Shepherdův
otec Ken je místní osobností v rádiu a
také koncertním promotérem s obrovskou sbírkou hudby. Kenny začal
hrát vážně na kytaru ve věku sedmi
let.
V roce 1984 se setkal se Stevie Ray
Vaughanem na jednom z jeho koncertů. Bluesová legenda SRV Kennyho
doslova okouzlila. Ve věku 13 let byl
Shepherd pozván slepým neworleanským bluesmanem Bryanem Lee, aby
vystoupil na Red River Festivalu Revel Arts v Shreveportu. Video z vystoupení získalo mladému muzikantovi pozdější nahrávací kontrakt.
Profesionální kariéru nastartoval
jako osmnáctiletý v roce 1995 svým
debutovým albem Ledbetter Heights.
Platinový debut, na kterém zpívá kanadský zpěvák Corey Sterling. Kmotr
soulu James Brown v bookletu píše o
Kennym jako o jednom z divů světa.
V roce 1996 zahájil Shepherd dlouholetou spolupráci se zpěvákem Noahem Huntem.
Singl Blue On Black z Shepherdova
druhého alba Trouble Is... (1997) dosáhl na 1. místo americké hitparády
Main Rock (v roce 1998), kde se udržel 6 týdnů. Skladba, kterou zná doslova celá Amerika, setrvala v žebříčku US Billboard Hot Mainstream
Rock Tracks 42 týdnů!

Slavný kytarista Kenny Wayne Shepherd potěší své fanoušky v Lokti. Foto: Agentura Vlny
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Kenny Wayne Shepherd
Po více než ročním
jednání se nám
podařilo získat
Kennyho Wayne
Shepherda.

Tři sestry Loket
nevynechají ani
letos, přijedou i s
Doctorem P. P.

Tomáš Svoboda, Agentura Vlny

Koncert v Česku
Kenny při vystoupení
v Šumperku v roce
2011.
Foto: archiv MAFRA

Speciální host
Henrik Freischlader
vystoupí v Lokti již
podruhé.
Foto: Agentura Vlny
V roce 2006 vydal kritikou vysoce oceňovaný dokumentární DVD/CD projekt
10 Days Out: Blues From The
Backroads. Shepherd cestuje z amerického jihu na sever do Chicaga a navštěvuje poslední žijící bluesové velikány.
Kenny s členy Double Trouble Bandu
hovoří a hraje s Clarence „Gatemouth“
Brownem, Bryanem Lee, Buddy Flettem, BB Kingem, Jerry „Boogie“ McCainem, Cootie Starkem, Nealem Pattma-

Kenny Wayne Sheprerd
Band (USA)
Speciální host Henrik
Freischlader Band (Německo)
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 30. června od 19 hodin
vstupné: 990 Kč (předprodej), 1090
Kč (na místě), 3400 Kč (speciální vstupenka pro čtyři osoby)

nem, Johnem Dee Holemanem, Ettou
Baker, Hubertem Sumlinem, Henry
Townsendem, Honeyboy Edwardsem,
Pinetop Perkinsem, Willie „Big Eyes“
Smithem a s muzikanty z kapel Muddyho Waterse a Howlin' Wolfa.
V roce 2013 Shepherd založil společně se Stephenem Stillsem (Crosby,
Stills & Nash) a Barrym Goldbergem
(Electric Flag) „superskupinu“ The Rides. Stills označuje tuto skupinu jako
„bluesovou kapelu mých snů“. Trio vydalo ještě v roce 2013 debutové album
Can't Get Enough, následované v roce
2015 druhým albem Pierced Arrow.
Shepherd se v roce 2006 oženil s Hannah, dcerou herce Mela Gibsona. Manželé mají spolu pět dětí - tři dcery a dva
syny. Kenny je fanouškem amerických
retro „muscle cars“, auta z jeho sbírky
jsou často k vidění v jeho garáži, která
mu zároveň slouží jako hudební zkušebna.
Těžištěm Shepherdovy hudební činnosti jsou živá vystoupení. Sám říká, že
hraje téměř každý den a stále mu to přináší obrovskou radost.
„Už se nám podařilo do Lokte přivézt
kytarové velikány jako Ritchie Blackmore, Joe Satriani a Joe Bonamassa (s
Black Country Communion). Nyní po
více než ročním jednání s bookingovou
agenturou se nám podařilo získat Kennyho Wayne Shepherda,“ dodává Tomáš Svoboda.
Speciální host z Německa
Speciálním hostem Kennyho Wayne
Shepherda je německý bluesrockový
kytarista a zpěvák Henrik Freischlader
(3. listopadu 1982).
Tento multiinstrumentalista, zpěvák,
skladatel a producent je v současnosti
jedním z nejrespektovanějších německých hudebníků. Jeho doménou je „evropské“ blues s nádechy různých příbuzných stylů jako rock, funky, soul
nebo jazz. Díky společnému koncertování s Joe Bonamassou se okruh jeho fanoušků rozšířil a po předskakování legendám jako B. B. King, Peter Green
nebo Johnny Winter se Freischlader vypracoval na muzikanta světového formátu. V Lokti se Freischlader poprvé
objevil 15. června 2018 jako host britských Jethro Tull. — Petr Kozohorský

Tři sestry Parta muzikantů kolem Lou
Fanánka Hagena. Foto: Agentura Vlny
Parta skvělých muzikantů kolem
Lou Fanánka Hagena a Loket. To je
léty prověřené spojení. Tři sestry nebudou pod loketským hradem chybět
ani letos. Vystoupí zde v rámci Tři sestry Gambrinus 11 tour. A ani letos nepřijedou sami. Společnost jim tentokrát
budou dělat Petr Pečený se svou kapelou Doctor P. P., punkrockoví E!E z Příbrami a pražští punkáči MZH. (koz)
Amfiteátr Loket
5. července od 17 hodin
Vstupné 390 Kč (v předprodeji) a
440 Kč (na místě)

Na Rolavě
to rozbalí
rockové legendy

Abraxas Zahrají na karlovarské Rolavě. Foto: archiv MAFRA
Rocková plovárna - koncert legend.
Slibný název akce, kterou připravila
Agentura Vlny ve spolupráci s KV City
Centrem a ještě slibnější osazenstvo
trojkoncertu. Představí se na něm karlovarská legenda Coda, kterou na pódiu vystřídají Votchi a Abraxas. (koz)
Koupaliště Rolava Karlovy Vary
21. června od 16.30
Vstup zdarma
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Lucie Bílá opět spojí své síly
s Arakainem, přijede i Tanja

K

e svým hudebním začátkům se
v Lokti vrací uznávaná česká
zpěvačka Lucie Bílá. První zkušenosti se světem šoubyznysu
totiž nezískávala jako interpretka Neposlušných tenisek, ale už dříve,
kdy vystupovala se skupinami Rock-Automat, Vitacit a Arakain. Právě s posledně jmenovanou formací přijíždí letos do
Lokte.
Arakain je česká metalová kapela, která byla založena v roce 1982 z bývalých
členů kapely Apad, jejímž zpěvákem byl
Aleš Brichta. Ten se stal frontmanem kapely Arakain a byl jím až do roku 2002.
Po jeho odchodu z kapely jej nahradil
Petr Kolář a nakonec od roku 2005 pak
Jan Toužimský. Složení ostatních členů
kapely se měnilo tak, že od roku 1982 zůstal jen kytarista Jiří Urban. Zakládajícími členy souboru byli zpěvák Aleš Brichta, kytarista Jiří Urban a bubeník Miroslav Nedvěd.
Lucie Bílá je již řadu let naší absolutně
nejpopulárnější zpěvačkou se širokým
spektrem svého zaměření. Za svůj největší dosavadní úspěch Lucie považuje
svá dvě vystoupení na hudebním festivalu Pražské jaro 98. Podařilo se jí to jako
první popové zpěvačce v historii.
Lucie Bílá se vedle sólových projektů
angažovala i na poli muzikálů. Prošla
prakticky všemi významnými v Česku
uváděnými tituly. Muzikálovou kariéru
odstartovala už na začátku devadesátých let v Les Misérables. Jejím zatím posledním muzikálovým počinem je role v
Sestře v akci z roku 2017. Od roku 1996

Návrat k začátkům Lucie Bílá vystoupí v Lokti s Arakainem. Foto: Agentura Vlny
se pravidelně umísťuje na předních příčkách ankety Zlatý slavík, získala i nominaci na cenu Thálie za roli v muzikálu
Carmen.
Společnost bude Lucii Bílé v Lokti dělat i další „dračice“ Tanja. Ta koncem
osmdesátých let vystupovala s kapelou
Citron, nahrála i úspěšné songy Kam jen
jdou lásky mé, což byl duet s Láďou Kříž-

kem, a Nad hlavou létá rokenrol. V letech 1989 a 1990 byla třetí v anketě Zlatý
slavík.
Tanja přerušila hudební kariéru kvůli
rodinným povinnostem. Provdala se za
bubeníka Citronu Radima Pařízka. Po
comebacku účinkovala například v muzikálu Dobře placená procházka.
— Petr Kozohorský

Arakain & Lucie Bílá
hosté: Tanja, Liberate
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 15. června od 18 hodin
vstupné: 490 Kč (předprodej), 550
Kč (na místě), 1800 Kč (speciální vstupenka pro čtyři osoby)

V muzikálu Mauglí ožívá příběh divočiny
Po úspěšném uvedení muzikálů Robin Hood (2012), Johanka z Arku
(2013), Osmý světadíl (2014), Pomáda
(2015), Horečka sobotní noci (2016),
Tajemství (2017) a Atlantida (2018) v
Lokti míří do amfiteátru pod hradem
další hit pražského Divadla Kalich muzikál Mauglí.
V kulisách historického města tak
znovu ožije příběh chlapce Mauglího,
kterého před lidožravým tygrem Šer
Chánem zachrání vlčí rodina. Mauglí
je hrdinou dvoudílné Knihy džunglí
anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga. (koz)

Mauglí
Muzikál Divadla Kalich
kde: amfiteátr Loket
kdy: 21. června od 21 hodin
vstupné: 690, 590, 490 Kč (podle sektoru)

Mauglí Muzikál přiveze do loketského
amfiteátru pražské Divadlo Kalich.
Foto: archiv divadla
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Noc v Benátkách pod hradem
Foto: Michaela Škvrňáková

N

oc, karneval, víno, ženy a
zpěv. Co všechno se může
stát? Co všechno je dovoleno? Kdo najde toho pravého
a kdo pravou lásku naopak

ztratí?
Ani v této operetě Johanna Strausse
ml. nebudou chybět nezapomenutelné melodie, krásné kostýmy, milostné
tahanice s překvapivým rozuzlením s
nádechem nostalgie časů minulých.
Opereta měla svou premiéru 3. října
roku 1883 v Berlíně, vídeňská premié-

ra se pak konala téhož roku na podzim, kde byla přijata s triumfálním nadšením, a stala se tak jednou z nejoslavovanějších a nejuváděnějších operet.
Berlínskou premiéru využil ředitel
Friedrich - Wilhelm - Städtisches Theater Julius Fritzsche jako atrakci při znovuotevření svého divadla. Důvodem
této berlínské premiéry ze Sraussovy
strany byly jeho jisté neshody s Franzem Steinerem, ředitelem v Theater
an der Wien.
Spory se však záhy urovnaly, a proto

Johann Strauss ml.
Noc v Benátkách
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 28. června od 21 hodin
vstupné: 890, 790, 690, 590 Kč (podle sektoru)
se už 10. října konala i vídeňská premiéra této operety. Libreto napsali F.
Zell a Richard Genée a bylo mimořádně slabé. Strauss si ze dvou nabídnu-

tých libret vybral to horší. Protože to
druhé, o mnoho kvalitnější, bylo libreto Žebravý student a bylo pak použito
Karlem Millöckerem, Strauss tak pomohl svému kolegovi ke světovému
úspěchu.
Opereta je dodnes populární především pro svou výjimečnou hudbu. Přehled melodií byl vydán v orchestrální
podobě jako Lagunen Walzer op. 411.
Noc v Benátkách je zároveň první operetou uvedenou v rámci kulturního
léta v Lokti. — Petr Kozohorský

Operní klasika Rusalka zklame jen těžko
V celé operní tvorbě se nenajde mnoho děl, ve kterých by skladatel hudební básnivostí milostných i náladových
lyrických scén, působivou melodikou
hlasů i zvukovým koloritem dosáhl takového souhrnu myšlenkové nekonvenční hudební krásy jako Antonín
Dvořák ve své „lyrické pohádce“
Rusalka.
Vznikla na libreto básníka Jaroslava
Kvapila. Výsledkem libretistovy práce
byl operní text, jaký v takové básnické
čistotě česká opera dosud neznala a

Antonín Dvořák
Rusalka
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 29. června od 21 hodin
vstupné: 890, 790, 690, 590 Kč (podle sektoru)
Rusalka Diváci ji opět uvidí pod loketským hradem. Foto: Petr Zbranek

který i v tom, co následovalo, byl
sotva dostižen.
K působivosti i silné dramatické vý-

mluvnosti „Rusalky“ přispívá také neobyčejná zvuková barevnost Dvořákovy partitury.
Rusalka náleží k vrcholným dílům
Dvořákova génia a je opravdovou
chloubou české operní tvorby. Vedle
Smetanovy Prodané nevěsty je nejhranější českou operou.
Představení Dvořákovy Rusalky přiváží do Lokte, stejně jako operetu Noc
v Benátkách, soubor divadla F. X. Šaldy z Liberce.
— Petr Kozohorský
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Strašidlo cantervillské se opět
vrací na scény pod oblohou

O

živit veselý a napínavý příběh
z pera Oscara Wilda Strašidlo
cantervillské (v orginále Canterville Ghost) si vzal za své režisér Městského Hálkova divadla v Nymburce Jaroslav Kříž. Po loňské
tour po moravských a českých hradech
se projekt i letos vrací pod širé nebe. V
původním obsazení a rozšířená do nových atraktivních lokalit nabídne hra
prožití krásného a nezapomenutelného
letního večera.
Známý příběh se známými herci a
opravdovým strašidlem - to je motto nejnovější adaptace známé a v českých zemích oblíbené divadelní hry, která se v
roce 1989 dočkala i filmové verze s Jiřinou Bohdalovou a Jiřím Bartoškou. Hodnotné obsazení rolí je na programu i v
této velmi atraktivní letní divadelní tour
pod širým nebem.
V podání Hálkova divadla se v nastudování Strašidla cantervillského v hlavních rolích představí Martin Zounar
jako Hiram B. Otis, americký velvyslanec kupující zámek lorda Cantervilla.
Bára Štěpánová pak ztvární roli paní
domu Ms. Umneyové, která z pozice
svého postavení na zámku všechno ví a
všechno zná.
Role samotného strašidla cantervillského, které jen těžko hledá klid a pohodu pro výkon svých povinností, se ujal
Martin Pošta. V dalších rolích diváci uvidí Hanku Sršňovou, Dorotu Paulik,
Lukáše Tomana Paclta, Maťa Tomana a
Rozárku Tomanovou. Služebnictvo, které tvoří i vokální doprovod celého představení, ztvární skupina Přelet M. S.
Režisérem představení je Jaroslav

Martin Zounar V roli Hirama B. Otise,
amerického velvyslance kupujícího
zámek lorda Cantervilla. Foto: archiv
Kříž, producentem Stanislav Kříž a o
produkci se postaral Slávek Maděra. V
představení Strašidla cantervillského je
čtvrthodinová přestávka.
— Petr Kozohorský

Oscar Wilde
Strašidlo cantervillské
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 19. července od 21 hodin
vstupné: dle sektoru 450, 400 Kč
(předprodej) 550, 500 Kč (na místě)
Bára Štěpánová Ztvární roli paní domu
Ms. Umneyové, která z pozice svého
postavení na zámku všechno ví a
všechno zná. Foto: archiv MAFRA

Michal Prokop přiveze do parku krásu
Dohromady je jim už úctyhodných
145 let. Ani věk ovšem Michalu Prokopovi a Vladimíru Mišíkovi neubral nic
na umění. Že se od nich mohou mladí
učit, předvedou v Zámeckém parku v
Ostrově v programu Krásný nálezy.
Čtyřiasedmdesátiletý Michal Prokop
začal vystupovat v roce 1963 s rockovou kapelou, která později dostala
jméno Framus Five. Zpočátku hrál na
kytaru, v roce 1967 však přesedlal i na
zpěv. S Framus Five vystupuje Michal
Prokop dodnes. Po sametové revoluci
se angažoval i v politice. Nejprve v řa-

Krásný nálezy
Michal Prokop & Framus
Five, Vladimír Mišík & Etc,
Uriah Heep Revival
kde: Zámecký park Ostrov
kdy: 6. července od 15:30 hodin
vstupné: 350 Kč (předprodej), 400
Kč (na místě), 1200 Kč (pro čtyři osoby), 100 Kč (děti do 14 let)
Michal Prokop Známý muzikant vystoupí v Ostrově. Foto: Agentura Vlny

dách Občanského fóra, později v Občanské demokratické alianci.
K politice přičichl i jeho vrstevník, o
rok mladší Vladimír Mišík. Důležitější
je ovšem jeho umění. To začal rozvíjet
už na učilišti, kde založil kapelu Uragán. Proslavil se ovšem s formací Etc,
která vznikla v roce 1974. S krátkými
přestávkami (na začátku 80. let měl
dokonce na pár roků zákaz vystupování) vystupuje Vladimír Mišík s kapelou
Etc dodnes.
Jako host obou muzikantů se představí Uriah Heep Revival. (koz)
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Fenomén Kelly
Family: štafetu
přebírá Angelo

K

dyž se v první polovině 90. let
objevila na českém trhu deska
Over The Hump, působila formace Kelly Family jako zjevení. Rodinný band, kde si byli
všichni, staří i mladí, podobni jako vejce vejci, to tady ještě nebylo. I když byla
deska Over The Hump pro kapelu průlomová, rodina Kelly vystupovala už podstatně dřív. Kořeny jejich tvorby sahají
až do 70. let, kdy vystupovali ve španělské televizi jako Kelly Kids.
Skutečný průlom ovšem přišel až v devadesátých letech. Kelly Family vydali
ještě tři další desky, aby se formace na
přelomu tisíciletí rozešla.
Tím ovšem jméno Kelly z hudebního
světa nevymizelo. Řada sourozenců se
více či méně úspěšně pokoušela o vlastní tvorbu. Nyní se ale značka Kelly Family vrací. O comeback se postaral
nejmladší ze členů původní formace,
Angelo. To je ten, který jako malý chlapec hrál na bicí, kytaru, klavír či foukací
harmoniku. A pochopitelně také zpíval.
S rodinnou kapelou začal Angelo vystupovat už jako tříletý, výrazněji se ale
do dění zapojil až o dva roky později,
kdy zpíval vlastní píseň Danny Boy. Fanoušci Kelly Family si jej ale určitě pa-

matují jako hlavního zpěváka hitů jako
An Angel či I Can't help myself.
Dnes je Angelovi Kelly osmatřicet let.
Má svou rodinu, s níž vystupuje pod hlavičkou Angelo Kelly & Family. Do Lokte
přijede s programem nazvaným Irish
Summer.
Na posluchače loketského amfiteátru
ovšem nebude Angelo Kelly sám. Jako
předskokana si vybral chlapeckou kapelu, která na sklonku devadesátých let
válcovala české hitparády s písněmi
jako Máma, Ať je hudba tvůj lék nebo
Chtěl bych tě líbat. Ano, předskokanem
budou Lunetici!
— Petr Kozohorský

Angelo Kelly & Family
Irish Summer (host: Lunetic)
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 14. července od 18 hodin
vstupné: 790 Kč (předprodej), 900
Kč (na místě), 2760 Kč (vstupenka pro
čtyři osoby). Děti do 6 let zdarma
Angelo Kelly & Family Angelovi je už
osmatřicet let. Má svou rodinu, s níž
vystupuje. Foto: Agentura Vlny

Jazzmani si dají dostaveníčko pod hradem
Možná i na rouru od splachovače zahraje v loketském amfiteátru Jiří Stivín,
jedna z nejvýraznějších postav českého
jazzu. Tento multiinstrumentalista a
skladatel bude součástí programu Jazz
pod hradem.
Do podhradního jazzování se ovšem
zapojí i další významná jména stylu Jan
Spálený s ASPM (Amatérské sdružení
profesionálních muzikantů). Tato formace vznikla v roce 1983 a u jejích základů byl i Petr Kalandra.
Slovenskou jazzovou scénu bude v
Lokti zastupovat Pavol Hammel a kapela Prúdy. S tou začal v roce 1967 hrát i
Marián Varga. Od roku 1972 s ním Pavol
Hammel nahrál pět samostatných alb.
Hostoval také na albech Collegium Musicum.
Koncertní sestavu doplní Jazz Fan-

Jazz pod hradem
Jiří Stivín & co. Jazz Quartet
dále Jan Spálený a ASPM, Pavol
Hammel a Prúdy, Jazz Fancies
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 20. července od 16 hodin
vstupné: 440 Kč (předprodej), 490 Kč
(na místě) a 1560 Kč (pro čtyři osoby)

Jiří Stivín Jedna z nejvýraznějších postav českého jazzu zahraje pod loketským
hradem. Foto: Agentura Vlny

cies, za nímž stojí výtečný karlovarský
saxofonista Milan Krajíc. V Big bandu
Jazz Fancies přizval ke spolupráci starší
i úplně mladé jazzmany. Repertoár tělesa tvoří jednak skladby Milana Krajíce,
jednak skladby jazz fusionových těles a
hudebníků, jakými jsou například Marcus Miller či Weather Report, které Krajíc pro big band zaranžoval. (koz)
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Kryštof festivaly 2019:
Za sluncem na Michal

Z

ábavu pro celou rodinu slibuje
letošní Kryštof festival, který
bude hostit sokolovské přírodní koupaliště Michal. Den plný
muziky a her pro děti vypukne
23. srpna.
Program předposlední zastávky Kryštof Festivalů 2019 bude pestrý. Vedle kapely, která dala akci jméno, se představí i Post-It, TH!S, což je formace s Vojtou Kotkem, dále pak Jaroslav Uhlíř s kapelou a Mirai.
Zatímco rodiče budou poslouchat některou ze svých oblíbených kapel, děti
mohou zatím řádit na atrakcích ve vodě
i na suchu. Ty budou zdarma včetně největší skluzavky v České republice.
Areál koupaliště se hostům otevře už
ve 13 hodin a zábava v něm nepřetržitě
poběží až do půl dvanácté v noci, kdy z
pódia odejde poslední vystupující, Mirai.
Ti, kterým se nebude chtít domů, si
už dnes mohou zamluvit místo v jednom ze dvou oddělených kempů. V
obou jsou jak sprchy, tak WC. Poplatky
za stan jsou: Kemp Standard 200 Kč,
Kemp Rodina 100 Kč. (koz)

Kryštof festivaly 2019
Za sluncem na Michal
kde: Koupaliště Michal Sokolov
kdy: 23. srpna od 15 hodin
vstupné: Dospělí 699 Kč (předprodej), 799 Kč (na místě), dítě do 10 let
99 Kč, rodina (2 dospělí + 1 dítě) 1499
Kč, rodina (2 dospělí + 2 děti) 1499 Kč

Kryštof Zábavu pro celou rodinu slibuje letošní Kryštof festival, který bude hostit
sokolovské přírodní koupaliště Michal. Foto: Agentura Vlny

Vaše káva, dort
a vstupenka,
prosím. Veselý
čtvrtek se vrací
Loňská novinka v podobě Veselých čtvrtků Agentury Vlny je zpět.
Dejte si kávu ve své oblíbené kavárně a možná budete sladce odměněni. Také v letošním roce můžete
po celé jaro a léto mít Veselé čtvrtky!
Když si dáte v některé z kaváren
zapojených do projektu Café Vlny
kávu, může vás potkat sladké překvapení v podobě vstupenky na některou z letošních akcí v Amfiteátru Loket a navíc i zákusku od vašeho kavárníka. Zákuskem a vstupenkou zdarma kavárníci každý čtvrtek potěší vždy dva ze svých zákazníků. Podle vlastního uvážení.
Akce začala na Zelený čtvrtek 18.
dubna 2019 vstupenkami na zelené
Irské léto, které do Lokte přiveze
Angelo Kelly a jeho family. V dalších týdnech vám kavárníci budou
rozdávat vstupenky na Rodinný
den v Ostrově (Vašo Patejdl, Slza,
Milan Peroutka, Jakub Děkan...),
na Čechomor, Jelen a Debbi v Lokti.
Vrací se sezona Veselých čtvrtků jen si dejte kávu v některém z Café
Vlny a oslaďte si život.
V kavárnách budete mít opět možnost objednávat vstupenky na další
akce.
Do skupiny Café Vlny patří karlovarské podniky Café Piccolo, Justcake, Bonjour, Welsova kavárna,
Špunt & knoflík Company, Kavárna
v Havaně, sokolovské Kafe Kafe a
loketská Galerie Cafe. (red)

Američtí The Offspring zahrají punk rock
Why Don't You Get a Job, Pretty Fly
(For a White Guy), Hit That či Self Esteem. To je jen velice úzký výběr písniček, kterými v minulosti bodovala u
publika americká punkrocková kapela
The Offspring.
Kapela vznikla v roce 1984 v kalifornském městě Huntington Beach. Tvoří
ji čtveřice muzikantů Dexter Holland
(kytara, zpěv), Kevin „Noodles“ Wasserman (kytara, doprovodný zpěv),
Greg Kriesel (basová kytara, doprovodný zpěv) a Pete Parady (bicí).
V první polovině 90. let se společně
s dalšími kalifornskými formacemi
Green Day, Sublime a Rancid podílela

The Offspring
+ hosté
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 20. srpna
vstupné: 1490 Kč (předprodej), 1590
Kč (na místě), 5560 Kč (speciální vstupenka pro čtyři osoby)
na oživení punkrockové scény ve Spojených státech.
The Offspring mají na svém kontě už
řadu koncertů v České republice, v loketském amfiteátru ale vystoupí poprvé. (koz)
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Devadesátková retro
party s rádiem Kiss
přiveze hvězdy diska

P

estrobarevné kostýmy hvězd,
rytmická hudba jejich songů i
sladké cajdáčky, při kterých
kluci balili holky. Do zlatých
devadesátých se loketský amfiteátr přenese v rámci akce nazvané
Kiss Party 90´s. Do Lokte si přijedou
svou hvězdnou kariéru připomenout
zpěváci i kapely, jejichž plakáty v devadesátých letech zdobily pokoje nejedné mladé slečny či mladého muže.
Dnešní čtyřicátníci si rádi zavzpomínají na dobu, kdy jako mladí vyráželi
pobavit se na diskotéky. A k tomu jim
třeba anglický boyband East 17 zazpívá
svůj pomalý megahit Stay Another Day
nebo poněkud skočnější It’s Alright. A
když se na pódiu objeví muž v křiklavé
uniformě a spustí píseň Captain Jack,
musí být všem diskotékovým nadšencům jasné, že se dostavil Captain Jack
osobně! A když nad amfiteátrem zazní
What Is Love v podání Haddawaye,
bude nirvána, kterou taneční hudbou s
prvky latiny ještě umocní Dante Thomas, dokonalá. A když hvězdy už nebudou moct? Zaskočí DJs Radia Kiss! (koz)

Kiss Party 90´s
s rádiem Kiss
vystoupí: East 17, Captain Jack, Haddaway, Dante Thomas + DJs Radia
Kiss
kde: Amfiteátr Loket
kdy: 31. srpna od 18:30 hodin
vstupné: 650 Kč (předprodej), 790
Kč (na místě), 2100 Kč (pro čtyři lidi)
1090 Kč (VIP vstupenka)

Captain Jack Hvězda devadesátkové party rádia Kiss. Foto: 3x Agentura Vlny

Vašo Patejdl
zahraje
v ostrovském
parku rodinám

Vašo Patejdl, Slza, Jakub Děkan, Milan Peroutka a Nelly. Taková je sestava umělců, kteří 10. srpna zpříjemní
odpoledne návštěvníkům Rodinného dne v Zámeckém parku v Ostrově.
Vedle hudebního programu připravili organizátoři prázdninového odpoledne také celou řadu atrakcí, které
ocení zejména nejmenší návštěvníci
Rodinného dne.
Pro textaře, klávesistu a zpěváka,
kterého posluchači znají nejen z kapely Elán, ale také ze sólové tvorby, má
jakékoliv vystoupení na Karlovarsku
a v jeho nejbližším okolí zajímavý a
trochu sentimentální nádech. Vrací
se do kraje svého dětství. Je totiž
méně známé, že se Vašo Patejdl ještě
jako Václav Patejdl narodil v říjnu
roku 1954 právě v Karlových Varech.
„Bydleli jsme tady pět let, než jsme
se odstěhovali do Bratislavy. Něco si
tedy pamatuji. Něco mám na fotkách,
z povídání rodičů vím, že jsem se
tady naučil jezdit na kole. Bydleli
jsme v Americké ulici u nemocnice,“
zavzpomínal před koncertem, kterým Elán v roce 2016 oslavil 30 let od
vydání kultovní desky Hodina slovenčiny, Vašo Patejdl. Výroční koncertní
šňůru tehdy Elán začínal právě v Karlových Varech.
Muzikant, který je mimo jiné autorem hudby ke všem třem filmům série Fontána pre Zuzanu, bude zlatým
hřebem Rodinného dne v Zámeckém
parku Ostrov. Ten se pro návštěvníky
otevře ve 13 hodin.
Na pódiu se postupně vystřídají Nelly, Milan Peroutka s kapelou Perutě,
Jakub Děkan, Slza a už zmiňovaný
Vašo Patejdl. Program má podle předběžného časového harmonogramu
skončit ve 23 hodin. (koz)

Rodinný den
kde: Zámecký park Ostrov
kdy: 10. srpna od 13 hodin

Haddaway Hvězda taneční hudby.

East 17 Také oni přivezou na party do loketského amfiteátru své největší hity.

vstupné: 350 Kč (předprodej), 400
Kč (na místě), 1200 Kč (speciální vstupenka pro čtyři osoby), 100 Kč (děti
do 14 let)

Loket
2019

4. 5. ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY 2019 A MUZEJNÍ A MUZIKANTSKÁ NOC V LOKTI
Program náměstí:
14:00 – 17:00
koncert ZUŠ Band, sbor Cubitus, Country ladies
Stánky s občerstvením a drobnými dárky
Loketské rekordy! – soutěže nejen pro malé i velké lokeťáky

MUZEJNÍ NOC
17:30, 18:30, 19:30 setkání u Infocentra s „klíčnicí“, která vám
otevře dveře muzeí a provede vás Loktem

MUZIKANTSKÁ NOC
17:00 knihovna: Blondýna, Lucie Šreinová,
Kristýna Vášová a Víťa Adamec
17:00 hotel Císař Ferdinand – Duo Petr a Anna
17:00 – 21:00
muzea otevřená zdarma:
18:00 Galerie Café – Forty Five
• Ateliér Ve zbrojnici
18:00 kavárna Masonic house – Pěvecká třída
• Černá věž
Štěpánky Steinové, ZUŠ K. Vary
• Muzeum lázeňských pohárků
18:30 kavárna Chesterﬁeld – Štěpánka Svejkovská
• Pivovarské muzeum
19:00 restaurace Atmosféra – Dependence
• Muzeum Tajných spolků
19:00 Bar Diana – Fíci a spol.
• Goethova terasa hotelu U Bílého koně
19:30 terasa hotelu Bílý kůň – Cubitus
18:00, 19:00, 20:00 Muzeum tajných spolků –
20:00 hospoda Formanka – Pološero
rituál zasvěcení v tajemství
20.00 hospoda U Karla IV. – Cajk
21:00 hospoda U Radnice – Blahobeat
18:30, 19:30
večerní komentovaná prohlídka hradu Loket 21.00 Hospůdka u Gardnera – Funky Monx

9. 5. –16. 6. VÝSTAVA: LELA GEISLEROVÁ
Městská knihovna Loket

24. 5. NOC KOSTELŮ 2019: Beneﬁční koncert C-moll pro loketské zvony
Kostel sv. Václava

24. 5. 2019 – VÝSTAVA: PESTRÝ ČERNOBÍLÝ SVĚT JAROMÍRA 99
květen 2020 Galerie na hradbách
29. 5. ZUŠ OPEN FESTIVAL: PTAČÍ SNĚM
městské hradby

7. 6. DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
náměstí

27. 7. PRAGUE RHYTHM KINGS

živě na ulici před kavárnou Galerie Café

27.–28. 7. MISTROVSTVÍ SVĚTA V MOTOCROSSU

MXGP, MX2 + WMX a vložený závod EMX85 + EMX65

10.–11. 8. STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI PURKRABÍHO PŮTY
hrad Loket

27.–29. 9. VELKÁ SLAVNOST 20 LET PARTNERSTVÍ MĚST LOKET A ILLERTISSEN
5.–6. 10. 13. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO VINOBRANÍ
hrad Loket a amﬁteátr

foto: Jaroslav Piela

