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Speciál DNES je komerční příloha MF DNES

VLNY SLAVÍ TŘICÁTINY 4
Začátky promotérské činnosti Vladimíra
Suchana, kterého řada lidí v Karlovar-
ském kraji zná také pod přezdívkou Ital,
sahají do roku 1992, kdy začal v Sokolov-
ně v Toužimi pořádat koncerty.

START OPEN AIR SEZONY 5
Loket nabídne operu, muzikál, divadlo,
rock, jazz, metal, pop i eurodance, kulturu
v regionu obohatí velké koncertní akce v
Karlových Varech a v Ostrově.

ROK ĎÁBLA 6
Dorazí Čechomor, který se objevil i ve zná-

mém filmu Rok ďábla. V hlavních rolích
hrají Jaromír Nohavica, Karel Plíhal a skupi-
na Čechomor.

BEATOVÁ SÍŇ SLÁVY 8
Beatová síň slávy je česká obdoba
Rokenrolové síně slávy. Radio BEAT tak od
roku 2004 oceňuje největší legendy české
rockové hudby, které zásadním způsobem
ovlivnily rockovou scénu.

OPERA POD HRADEM 10
V celé operní tvorbě se nenajde mnoho
děl, ve kterých by skladatel hudební básni-
vostí milostných i náladových lyrických

scén, působivou melodikou hlasů i zvuko-
vým koloritem dosáhl takového souhrnu
myšlenkové nekonvenční hudební krásy
jako Antonín Dvořák ve své „lyrické pohád-
ce“ Rusalka.

JETHRO TULL 12
Dva exkluzivní české koncerty britské
rockové legendy Jethro Tull v rámci jejího
evropského turné 2022 připravila pro rok
2022 Agentura VLNY. Speciálním hostem
Jethro Tull je totiž Flamengo Reunion Ses-
sion, česká rocková superskupina, která
svými sety oslaví 50 let od vydání desky
Kuře v hodinkách.

Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková
Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Inzerce:
MAFRA, a.s., Karla
Engliše 519 /11, Praha 5
150 00

Regionální obchod:
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milena.seidlerova@mafra.cz
Mobil: +420 775 347 752

Vedoucí redakce:
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martin.polivka@mfdnes.cz
Telefon: +420 374 333 210
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TEXT: PETR KOZOHORSKÝ

Z
ačátky promotérské činnosti
Vladimíra Suchana, kterého
řada lidí v Karlovarském kraji
zná také pod přezdívkou Ital,
sahají do roku 1992, kdy začal

v Sokolovně v Toužimi pořádat koncer-
ty.
„Již 30 let se snažíme oživit kulturu v

Karlovarském kraji pořádáním koncer-
tů - vedle špiček české a slovenské
scény jsme do našeho regionu dostali
Blackmore's Night, Scorpions, Whi-
tesnake, Jethro Tull, Black Country
Communion, Nazareth, The Offspring,
přivezli jsme ikonické muzikanty jako
Alan Stivell, Joe Satriani, Geoff Tate
neboKennyWayne Shepherd,“ říká Vla-
dimír Suchan.
Postupem let se činnost Agentury

VLNY rozrostla nejen do mnoha míst
Karlovarského kraje - do Karlových
Varů, Lokte, Sokolova, Chebu, Nejdku,
Horního Slavkova - ale i do Prahy,
Plzně, Benátek nad Jizerou, Litomyšle,
Hradce nadMoravicí, Mikulova...
Od roku 2015 Agentura VLNY pořádá

ve spolupráci s Radiem BEAT v Amfite-
átru Loket ceremoniál Beatové síně
slávy.
„Těch třicet let jsme na scéně jen díky

zájmu lidí o naše akce. Proto jsme při
příležitosti našich třicátin pro letošek
připravili pro naše publikum na Face-
booku a na Instagramu soutěž o vstu-
penky v celkové hodnotě 100 tisíc
korun,“ dodává Suchan.
Facebookový profil VLNY music agen-

cy byl založen 24. října 2010. Letos 11.

února profil získal svého osmitisícího
fanouška. „Na fejsu si vedeme vzhledem
k charakteristice našich příznivců, mys-
lím, hodně dobře. Náš profil sleduje více
než osm tisíc lidí, příspěvky lajkuje více
než 10 tisíc lidí, 60 procent příznivců je
přitom ve věkové kategorii 35 až 54 let, 65
procent fanoušků tvoří ženy. Náš
Instagram sleduje bezmála 600 lidí, náš
kanál na YouTube má 43 odběratelů,“
prozrazuje správce webu a facebooku
Agentury VLNY Tomáš Svoboda.

Je to tak, 10. února 1992 se otevřely dveře legendární Sokolovny
Toužim a Agentura VLNY tak zahájila svou činnost...

Agentura
Vlny slaví
30. narozeniny
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N
adcházející, již třiadvacátá,
open-air sezona v Amfiteát-
ru Loket bude opět velmi pes-
trá.Domácí i zahraniční divá-
ci se mohou těšit mimo jiné

na britskou rockovou legendu, operní
evergreen, shakespearovské divadlo,
muzikál i hvězdy eurodance. Kulturní
akce poběží pod širým loketským
nebem od 21. května do 10. září.
„Tradičně jsme se snažili udělat

nabídku našich akcí v Lokti žánrově co
nejpestřejší a navíc takovou, aby oslovi-
la širší než krajské a české publikum.
Navíc jde o to ukázat, že jsme dva roky

covidových omezení přežili a že jede-
me tradiční cestou dál,“ říká promotér
Vladimír Suchan, jehož VLNY music
agency pořádá v loketském amfiteátru
již od roku 2000 naprostou většinu kul-
turních akcí. Nejinak tomu bude také v
roce 2022. VLNY nabídnou návštěvní-
kům Lokte od května do září během
šestnácti týdnů osmnáct kulturních
večerů.
Největšími koncertními taháky do

Lokte jsou letos zahraniční umělci
Jethro Tull, Carl Palmer, East 17 a Fun
Factory a z domácí scény především
Stromboli, Traktor, Dymytry, Ben Cris-

tovao, Lucie, Leoš Mareš, Tři sestry a
Trautenberk.
Dvě velké koncertní akce uspořádají

VLNY v letošním roce opět v Zámec-
kém parku v Ostrově - 4. června rozpálí
publikum Mig 21, Wohnout a TH!S a 9.
července to budou Michal Hrůza a
Kapela Hrůzy, Mňága a Žďorp a další.
„Letošní sezonu v Lokti zakončíme

10. září při oslavě 25 let loketských Ter-
mitů, kde zahrají Trautenberk, Walda
Gang, Morčata na útěku a Pestalozzi,“
dodává Suchan. Všechny akce lze najít
na: www.vlny-musicag.cz a www.face-
book.com/vlnyag

Loket nabídne operu, muzikál, divadlo, rock, jazz, metal, pop
i eurodance, kulturu v regionu obohatí velké koncertní akce

v Karlových Varech a v Ostrově.

Blíží se open
air sezona
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V
hlavních rolích filmu hrají

Jaromír Nohavica, Karel Plíhal
a skupina Čechomor. Čecho-
mor je svitavsko-pražská
hudební skupina hrající české,

moravské, slezské a slovenské lidové
písně.
Film je fiktivnímdokumentem (obdob-

ně jako předchozí Zelenkův filmMňága -
Happy End) odehrávajícím se v první
polovině 90. let 20. století (ve filmu zmí-
něné úmrtí Karla Kryla se přihodilo roku
1994), ačkoliv Jaromír Nohavica s Čecho-
morem spolu koncertovali až na přelo-
mu století. Rok ďábla je příběh člověka,
který se sice zbavil závislosti na alkoholu,
ale přitom zoufale osaměl.
Hlavní dějovou linií filmu, která vychá-

zí ze skutečnosti, je Nohavicova protial-
koholní léčba na počátku 90. let a někte-
ré perličky z prvních let existence Čecho-
moru. Vše ostatní je buď napůl fikce
nebo úmyslné přehnání závěrečné peri-

petie s transcendentní zápletkou. Otáz-
kou je, jak moc odpovídá skutečnosti
osoba, kterou ztvárňuje Jan Prent, která
objíždí s umělci jejich koncertní turné a
snaží se zaznamenat chvíli, kdy se Jarek
zlomí a začne znovu pít a nakonec jako
první podléhá nikoli Nohavica, ale právě
on. A v úplném závěru Jaz Coleman, díky
kterému nastal první výrazný
coming-upČechomoru do sféry populár-
ní hudby.
Film získal několik různých českých i

zahraničních ocenění. Tvůrci filmu si
odnesli 7 Českých lvů (za nejlepší film,
režii, střih, zvuk, hudbu, filmový plakát a
divácky nejúspěšnější český film) a také
hlavní cenu karlovarského filmového fes-
tivalu - Křišťálový glóbus.

Rok ďábla je film Petra Zelenky a jeho přátel z roku 2002 s podtitulem:
„Film pro lidi, kteří dokážou slyšet melodie.“

ČECHOMOR
Amfiteátr Loket
8. července 2022
18:00 hodin
Vstupné: 550 Kč (předprodej)

599 Kč (na místě)
1 960 Kč (vstupenka pro
4 osoby, pouze v předprodeji)

Rok ďábla
slaví výročí
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K
apela Čechomor oslaví v Lokti
jedinečným a jediným projek-
tem dvacetileté výroční filmu
Rok ďábla. Zahraje všechny
hity z tohoto divácky úspěšné-

ho snímku. Ty doprovodí promítání oblí-
bených scén. „Bude to zážitek,“ láká na
akci houslista Čechomoru Karel Holas

Rok ďábla, a opravte mě, pokud se
mýlím, byl momentem, kdy mnoho lidí
kapelu Čechomor „objevilo“. Co se od té
doby změnilo?
Máte naprostou pravdu, byla to skvělá
příležitost, kterou nám dal Petr Zelenka.
Za těch 20 let se toho změnilo hodně, ale
Čechomor je pořád stejný. Hrajeme stále
se stejnou radostí a energií, prostě nás to
stále baví.

Bylo pro vás natáčení filmu „na pohodu“,
nebo to byla „otročina“?
Vzpomínáme na natáčení opravdu jen
v dobrém, už proto, že s režisérem
Petrem Zelenkou se nikdy nenudíte a
hlavně to pro nás byla tak moc jiná zku-
šenost, že jsme ani nepostřehli, že natá-
číme film, který se stal tak úspěšným.

Dvě dekády od natočení filmu si
připomenete vskutku netradičně. V čem
je pro vás promítání filmu s originálním
hudebním doprovodem specifické?
Zahrajeme všechny písničky z Roku
ďábla živě spolu s promítáním oblíbe-
ných scén přímo za námi na podiu.
Jsem si jistý, že pro naše fanoušky i pro
fanoušky filmu to bude zážitek. Navíc
to bude jediný koncert v tomhle duchu,

který letos zahrajeme, a to v krásném
prostředí pod hradem v Lokti a tím osla-
víme 20 let od premiéry.

Čechomor spolupracoval s mnoha
významnými hudebníky. V Roku ďábla to
byl i Jaz Coleman, jehož muzika je té vaší
na hony vzdálená. Byla tato spolupráce
„jen“ rolí, nebo se nějakým způsobem
odrazila ve vaší tvorbě?
Spolupráce s Jazem byla pro nás velkou
inspirací. Bylo to poprvé, kdy jsme spo-
lupracovali s opravdovým producen-
tem a společně jsme se doplňovali a
vymýšleli věci, které posunuly skupinu
Čechomor k úplně jinému přístupu k
hudbě.

Kdybyste teď dostali nabídku na
podobný projekt, kývl byste na ni?
S Petrem Zelenkou? Na 100 procent
ano.

Další film s Petrem
Zelenkou?
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B
eatová síň slávy je česká obdo-
ba Rokenrolové síně slávy.
Radio BEAT tak od roku 2004
oceňuje největší legendy české
rockové hudby, které zásad-

ním způsobem ovlivnily rockovou scénu.
Nominace připravují hudební publicisté,
o konečném zařazení do BSS rozhodují
posluchači rádia svým hlasováním.
V roce 2016 byla do BSS poprvé čestně

uvedena první zahraniční legenda - Ian
Anderson z Jethro Tull, v roce 2019 byl do

síně uveden Ken Hensley z Uriah Heep.
„Slavnostní ceremoniál 19. ročníku

Beatové síně slávy se bude konat 21. květ-
na 2022 v Amfiteátru Loket. Díky dlouho-
dobé spolupráci s RadiemBEAT slavnost-
ní večer v Lokti pořádáme už od roku
2015,“ říká promotér Vladimír Suchan.
Beatová síň slávy má od roku 2019

čtyři kategorie - osobnost, kapela, osob-
nost in memoriam a píseň/skladba.
Exkluzivním hostem večera bude Carl

Palmer, který nachystal koncertní vystou-

pení nazvané Emerson, Lake and Plamer
Legacy Show.

Ocenění za přínos tuzemskému bigbítu
letos převezmou:
Osobnost: Olda Říha
Kapela: Synkopy 61
Osobnost in memoriam: Luboš Andršt
Píseň/Skladba: Michal Prokop

a Framus 5
- Kolej Yesterday

ČASOVÝ PLÁN (RÁMCOVÝ)
14:30 otevření amfiteátru
15:30 - 16:45 Olda Říha
17:15 - 18:30 Synkopy 61
19:00 - 20:45 vzpomínka na Luboše Andršta

+ Michal Prokop a Framus Five
21:30 - 23:00 Carl Palmer's ELP Legacy show

Kolej Yesterday
míří do síně slávy
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V
celé operní tvorbě se nenajde

mnoho děl, ve kterých by skla-
datel hudební básnivostí
milostných i náladových lyric-
kých scén, působivou melodi-

kou hlasů i zvukovým koloritem dosáhl
takového souhrnu myšlenkové nekon-
venční hudební krásy, jako Antonín Dvo-
řák ve své „lyrické pohádce“ Rusalka.
Vznikla na libreto básníka Jaroslava Kva-
pila. Výsledkem libretistovy práce byl
operní text, jaký v takové básnické čisto-
tě česká opera dosud neznala a který i v
tom, co následovalo, byl sotva dostižen.

K působivosti i silné dramatické
výmluvnosti Rusalky přispívá také neoby-
čejná zvuková barevnost Dvořákovy
partitury. Rusalka náleží k vrcholným
dílům Dvořákova génia a je opravdovou
chloubou české operní tvorby. Vedle

Smetanovy Prodané nevěsty je nejhraněj-
ší českou operou.

ANTONÍN DVOŘÁK - RUSALKA
Amfiteátr Loket
6. července 2022
21:00 hodin
VSTUPNÉ (dle sektoru):
890, 790, 690, 590 Kč

Po úspěšném uvedení her Veselé panič-
ky windsorské (2013), Zkrocení zlé ženy
(2014), Sen noci svatojánské (2015),
Mnoho povyku pro nic (2016), Romeo a
Julie (2017), Večer tříkrálový aneb Cokoli
chcete (2018), Hamlet (2019), Dobrý
konec všechno spraví (2020) a Zimní
pohádka (2021) míří do amfiteátru pod
hradem Loket další shakespearovská kla-
sika - tentokrát magická komedie Bouře...

Nejkrásnější pozdní hra Williama
Shakespeara, v níž se objevují témata a
motivy, které alžbětinského dramatika
zajímaly po celý život: velká láska, pleti-
chy, pomsta či odpuštění. Ale i téma
iluze, skutečnosti a plynutí času. Svou
strukturou hra Bouře nejvíc připomíná
slavnou komedii Sen noci svatojánské, i
proto zde záměrně navážou na své zrca-
dlové předobrazy z úspěšné inscenace
Sen noci svatojánské David Prachař,
Csongor Kassai, Marek Daniel a Josef
Polášek.

WILLIAM SHAKESPEARE -
BOUŘE
Amfiteátr Loket
29. července 2022
21:00 hodin
VSTUPNÉ: 690, 650, 490 Kč (dle sektoru)

Liberecké divadlo F. X. Šaldy přiveze do loketského amfiteátru inscenaci
opery Antonína Dvořáka Rusalka.

Rusalka
a Bouře

pod loketským hradem
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H
ned dvě velké akce jsou letos
situované do areálu Zámecké-
ho parku v Ostrově.

První se jmenuje Tančím v
Zámeckém parku a uskuteční

se 4. června.
O zábavu se postarají Mig 21,

Wohnout či TH!S

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)
12:00 otevření areálu
13:00 - 14:00 inSpiral
14:30 - 15:30 Trepifajxl
16:15 - 17:30 TH!S (kapela

s Vojtou Kotkem)
18:15 - 19:45 Wohnout
20:30 - 22:00 Mig 21
Zámecký park Ostrov
4. června 2022
13:00 hodin
VSTUPNÉ: 470 Kč (předprodej) / 520 Kč
(na místě) / 1.720 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji) / Děti do 5
let zdarma / Děti do 12 let 190 Kč

Druhá akce v Zámeckém parku se jme-

nuje Rodinný den Ostrov. Uskuteční se 9.
července a pro dobrou náladu zahrají
kapely Michal Hrůza a Kapela Hrůzy,
Mňága a Žďorp, Pestalozzi, The Tap Tap
a Kujme Pikle.

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)
13:00 otevření areálu
14:00 - 15:00 Kujme Pikle
15:40 - 17:00 The Tap Tap
17:30 - 18:30 Pestalozzi
19:10 - 20:30 Michal Hrůza

a Kapela Hrůzy
21:00 - 22:30 Mňága a Žďorp

Zámecký park Ostrov
9. července 2022
13:00 hodin
VSTUPNÉ: 370 Kč (předprodej) / 470 Kč
(na místě) / 1.190 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji) / Děti do 5
let zdarma / Děti do 12 let 120 Kč.
Akce pro celou rodinu - dětské dílničky,
malování na obličej, atrakce pro děti
ZDARMA

Ostrov plný zábavy
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D
va exkluzivní české koncerty
britské rockové legendy
Jethro Tull v rámci jejího
evropského turné 2022 připra-
vila pro rok 2022 Agentura

VLNY. Speciálním hostem Jethro Tull na
koncertech v Mikulově (2. července) a v
Lokti (4. července) je totiž Flamengo Reu-
nion Session, česká rocková superskupi-
na, která svými sety oslaví 50 let od vydá-
ní desky Kuře v hodinkách.
„Na úspěšné koncerty Jethro Tull v

letech 2008, 2012, 2016 a 2018 jsme roz-
hodli navázat na základě úzkého vztahu s
managementem kapely. A protože z
umělců, které jsme do Lokte od roku
2000 přivezli, jsou Jethro Tull mému
srdci asi vůbec nejbližší, rozhodli jsme se
po dvouleté covidové pauze naše koncer-
ty zase pořádně a na světové úrovni
nakopnout prostřednictvím dvou show
Iana Andersona a jeho ikonické kapely.
No a když na letošek navíc připadá pade-
sáté výročí alba Kuře v hodinkách, hned
jsme věděli, že Flamengo bude tím správ-
ným speciálnímhostem,“ říká šéf pořáda-
jící agentury VLNY music agency Vladi-
mír Suchan.
Koncertní sestava kapely Jethro Tull je

v posledních letech poměrně ustálená,
jediným nováčkem v Lokti bude sedma-
dvacetiletý kytarista Joe Parrish. Kapela
hraje ve složení:
Ian Anderson - zpěv, flétna, kytara
Joe Parrish - kytara
Scott Hammond - bicí
John O'Hara - klávesy
David Goodier – baskytara
Letos koncem ledna vyšlo dvaadvacáté

studiové album Jethro Tull nazvané „The
Zealot Gene“. Důkazem toho, že hudba
Iana Andersona má i dnešním poslucha-
čům co říci, je 9. místo v britském albo-
vém žebříčku Top 10, kam se albová
novinka Jethro Tull naposledy probojova-
la v roce 1972.

FLAMENGO REUNION SESSION SLAVÍ
50 LET OD VYDÁNÍ DESKY KUŘE V
HODINKÁCH
Letos je tomu padesát let, co vyšlo
album Kuře v hodinkách, kterému prá-
vem patří čestné místo v klenotnici

české rockové hudby. Desku, která se
stala základním stavebním kamenem
mnohé tuzemské rockové sbírky, nahrá-
la skupina Flamengo.
Natáčení probíhalo v dejvickém stu-

diu Supraphonu od 28. října 1971 do 16.
března 1972. Albumnatočila nejslavněj-
ší a nejlepší sestava Flamenga: Vladimír
Mišík (zpěv), Pavel Fořt, (kytara), Jan
Kubík (saxofon, příčná flétna), Ivan
Khunt (klávesy, zpěv), Vladimír
„Guma“ Kulhánek (basová kytara) a
Jaroslav „Erno“ Šedivý (bicí). Producen-
tem byl Hynek Žalčík a autorkou obalu
je Ivana Jurná.
Vznik elpíčka komplikovala skuteč-

nost, že písničky, které pro desku kape-

la připravila, měly anglické texty. Pod-
mínkou nahrávání však bylo, že skupi-
na musela zpívat česky. V televizním
pořadu Bigbít Vladimír Mišík vzpomí-
nal: „Českých textů jsme měli jen pár a
navíc byly blbý.“ Proto byl po delších
diskuzích přijat návrh Hynka Žalčíka
oslovit básníka Josefa Kainara, který
napsal slova pro téměř celé album. Jaro-
slav „Erno“ Šedivý ve zmíněném doku-
mentu Bigbít řekl: „Bylo to nejlepší, co
jsem vůbec kdy četl.“ Mimochodem
texty pro Kuře v hodinkách jsou úplně
poslední prací slavného básníka.
Jedinou výjimkou, na níž se Kainar

nepodílel, byla dnes již kultovní sklad-
ba Stále dál, kterou otextoval produ-

JETHRO TULL
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JETHRO TULL
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cent Hynek Žalčík a hudbu k ní složili
Ivan Khunt, Jan Kubík a Guma Kulhá-
nek. Za mikrofonem se představil
Khunt. Baskytarista Vladimír „Guma“
Kulhánek uvedl: „Na Vláďu Mišíka to
bylo moc exponovaný, tak si ve studiu
Khunt vzal text a z voleje ho zazpíval.
Dodnes jde o jednu z nejlépe česky zpí-
vaných rockových věcí.“ „Když po
letech Kuře v hodinkách poslouchám,
tak tam slyším vlivy kapel jako Collosse-
um nebo Yes,“ uvedl v seriálu Bigbít
Ivan Khunt.
Na pulty obchodů se slavné Kuře

dostalo na podzim roku 1972. Recenzi,
která vyšla v časopise Melodie 11/1972,
napsal Jiří Černý. Můžeme se v ní
dočíst: „A přece Kuře v hodinkách -
celé, včetně nápaditého a všestranně
zvládnutého obalu Ivany Jurné - dobře
reprezentuje stav současného českého

beatu a obsahuje mnoho životvorné,
původní hudby.“
Černý hodnotil desku třemi a půl

hvězdičkami. V knižním rozhovoru s
Jaroslavem Riedelem přiznal, že měl
albumhodnotit lépe.Mimo jiné konsta-
toval: „Nedocenil jsem dvě věci. Že to
byla první pořádně nahraná rocková
deska a pak význam spojení se silným
básnickým textem.“
K silnému odkazu Flamenga se hrdě

hlásí letos zformovaná kapela Flamen-
go Reunion Session, v jejíž sestavě jsou
Pavel Fořt (kytara) a Vladimír „Guma“
Kulhánek (baskytara), kteří Kuře v
hodinkách nahrávali. Oba jsou také spo-
luautory skladby Jenom láska ví kam.
Dalšími členy jsou zkušení harcovníci
Jan Holeček (zpěv, Hammond B3), Jiří
„Zelí“ Zelenka (bicí, vokál) a Vladimír
„Boryš“ Secký (saxofon).

JETHRO TULL
Speciální host:
Flamengo Reunion Session
Amfiteátr Loket
4. července 2022
19:00 hodin
VSTUPNÉ: 1.350 Kč (předprodej) /
1.500 Kč (namístě) / 5.160 Kč (vstupen-
ka pro 4 osoby - pouze v předprodeji)

ČASOVÝ PLÁN (RÁMCOVÝ)
18:00 ... otevření amfiteátru
19:00 ... Flamengo Reunion Session
20:30 ... Jethro Tull

FLAMENGO REUNION SESSION
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zahraje popáté,
slaví padesátku
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D
o Lokte přijíždí pravidelně
celá řada interpretů. Nechybí
mezi nimi kapela Divokej Bill,
která podle organizátorů patří
každoročně k tutovkám sezo-

ny. Nebude chybět ani letos.

Divokej Bill + hosté
Amfiteátr Loket
15. července 2022
18:00 hodin
VSTUPNÉ: 570 Kč (předprodej) / 670 Kč
(na místě) / 1.990 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji)

LUCIE: CHCI ZAS… LETNÍ ROCK
TOUR 2022

Vážíme si příležitosti potkat se s vámi
společně a naživo v rámci letošní, pro-
běhlé série letních koncertů. V roce 2022
tuto úspěšnou tour zopakujeme pod
názvem CHCI ZAS... Open air turné s
rockovým programem v krásných a oso-
bitých prostorách, kde si budeme moct
být mnohem blíže, než je tomu ve vel-
kých halách a zažívat ohromnou energii,
která při vaší účasti při živém vystoupení
vzniká. To jsou zážitky, které nelze ničím
nahradit.

Děkujeme za to, že nás doprovázíte
naší společnou cestou, přejeme vám
všem pevné zdraví a na viděnou už letos
v létě!

Lucie: CHCI ZAS...

Letní Rock TOUR 2022
Amfiteátr Loket
6. srpna 2022
19:30 hodin
VSTUPNÉ: 890 Kč

STARÉ PECKY LEOŠE MAREŠE
Dvouhodinová spektakulární show
Leoše Mareše a jeho hostů v krásném pro-
středí Amfiteátru Loket... Show must go
on!

Leoš Mareš a hosté: Staré pecky
Amfiteátr Loket
12. srpna 2022
20:00 hodin
VSTUPNÉ: 990 - 9.990 Kč

Tutovka Bill, Lucie
a také LeošMareš
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A
ndrew patří mezi významné
světové baskytaristy. Pochází
z Kalifornie, když mu bylo
sedm, emigrovali s rodinou
do Německa a poznáte ho

podlemohutného těla a ještěmohutnější
hry na baskytaru. Jeho pódiový projev je
nezapomenutelný, a když ho jednou usly-
šíte naživo, jeho sound se vám už navždy
vryje do srdce.
Velký talent dokazuje kalifornský

rodák nejen na pódiu, ale i ve studiu.
Jako producent a skladatel pod značkou
ATBL-Music si udělal jméno a již spolu-
pracoval s různýmimezinárodními uměl-
ci. (z recenze vystoupení v Lokti v roce
2021, Karlovarská rocková mapa,
www.kvrm.cz).
Emil Viklický je významný český jazzo-

vý pianista a hudební skladatel. Vystudo-
valmatematiku na Přírodovědecké fakul-
tě Univerzity Palackého v Olomouci. V
70. letech hrál v orchestru SHQ Karla
Velebného a v Super Quartetu s Jiřím Sti-
vínem. V letech 1977-1978 studoval jazz
na Berklee College v USA. V současnosti
vystupuje především spolu s Františkem
Uhlířem a Laco Troppem v Triu Emila
Viklického.
Robert Balzar Trio hraje od 2015 v

novém složení Jiří Levíček - piano,
Robert Balzar - bass a Kamil Slezák - bicí.
Trio vzniklo v roce 1996, od té doby
nahrálo šest alb + jedno DVD. Většinu
repertoáru tvoří vlastní skladby nebo
úpravy nejen jazzových standardů.

Robert Balzar Trio hrálo také na mnoha
zahraničních koncertech a festivalech
(USA, UK, Turecko, Švédsko, Maďarsko,
Izrael ...).

Fermata (do roku 1991 Fermáta) je slo-
venská jazz rocková skupina. Vznikla v
roce 1973, navzdory různým personál-
ním změnám funguje dodnes. Fermata
vydala celkem 11 studiových a 1 koncert-
ní album. Původní název Fermáta byl
změněn do současné podoby v roce
1991.

JAZZ POD HRADEM 2022
Amfiteátr Loket
28. května 2022
16:00 hodin
VSTUPNÉ: 470 Kč (předprodej) / 550 Kč
(na místě) / 1.720 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji)
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Andrew „The Bullet“ Lauer (USA), Fermata (SK), Emil Viklický Trio a
Robert Balzar Trio. Taková je sestava čtvrté jazzové session pod hradem
v Lokti. Američan Andrew Lauer se přitom na západ Čech vrací po roce.

Jazz zazní
pod hradem
počtvrté
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S
nad žádná z dosavadních let-
ních sezon se neobešla bez kon-
certu populární punk rockové
kapely Tři sestry. Hráči kolem
Lou Fanánka Hagena si Loket

do svého kalendáře zapsali i pro letošní
rok. „Tradiční letní tour pod širým
nebem a na místech, kde to máme rádi!“
stojí v popisku facebookové události na
profilu kapely.

TŘI SESTRY: JEZDÍME HRÁT
DO SVĚTA TOUR 2022
Amfiteátr Loket
1. července 2022
18:00 hodin
VSTUPNÉ: 490 Kč (předprodej) / 550 Kč
(na místě)

STROMBOLI, FUTURUM, ČOK
Ikonická česká rocková kapela Stromboli
vedená kytaristou Michalem Pavlíčkem
se vrací po sedmi letech do Lokte. A
nepřijíždí sama. Společně s ní se předsta-
ví i Futurum a Bypass, kapela Vildy Čoka.

STROMBOLI, FUTURUM,
VILÉM ČOK & BYPASS
AMFITEÁTR LOKET
10. června 2022
18:00 hodin

VSTUPNÉ: 550 Kč (předprodej) / 650 Kč
(na místě) / 1.990 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji)
Přeložený koncert z roku 2021 - vstupen-
ky zůstávají v platnosti.

ČASOVÝ PLÁN (RÁMCOVÝ)
17:00 ... otevření amfiteátru
18:00 - 19:00 ... Vilém Čok & Bypass
19:30 - 21:00 ... Futurum
21:30 - 23:00 ... Stromboli

TRAKTOR UKÁŽE, JAK HRAJE
SEDMÁ STRANA
Po dvou letech skončilo turné Monster
Meeting. To byl také poslední tah na
Šachoffnici, kterým se uzavřela úspěšná

etapa dosavadní koncertní cesty Trakto-
ru. Ale šach-matem nic nekončí,
naopak! Traktor svoji hru hraje dál a zve
fanoušky na největší turné ve své histo-
rii!
K výročí 20 let Traktor přidává open air

koncerty 2022. Na 17 zastávek pod širým
nebem kapela přiveze nejen songy z
nového alba a osvědčené hity, ale i pocti-
vou a zároveň velkolepou rockovou
show!

TRAKTOR: SEDMÁ STRANA
KOSTKY TOUR 2022
Amfiteátr Loket
11. června 2022
18:00 hodin
VSTUPNÉ: 590 Kč (předprodej)

Legendární Tři
sestry se opět vrací
S
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K
apelaDymytry je hlavním tahá-
kem metalového koncertu pěti
kapel v jedinečném Amfiteátru
Loket. 24. června Dymytry
zaduní v loketském podhradí

společně se skupinami Arakain, De Bill
Heads, Sinetrium a Meat Mincer.
„Za headlinera koncertu věnovanému

české scéně současného metalu jsme si
vybrali opět jednoznačně Dymytry, pro-
tože dnes jsou v Čechách jednou z největ-
ších koncertních tutovek. Jejich show
nemá chybu,“ říká promotér loketských
koncertů Vladimír Suchan.
Vedle metalových klasiků Arakain a

ostřílených De Bill Heads se na koncertu
objeví i mladí plzeňští metalisté Sinetri-
um a zástupci regionální karlovarské
scény Meat Mincer.

ČASOVÝ PLÁN (RÁMCOVÝ)
14:00 ... otevření amfiteátru
15:00 - 15:45 ... Meat Mincer
16:00 - 17:00 ... Sinetrium
17:30 - 19:00 ... De Bill Heads
19:30 - 21:00 ... Arakain
21:30 - 23:00 ... Dymytry

DYMYTRY, ARAKAIN, DE BILL
HEADS, SINETRIUM, MEAT
MINCER
Amfiteátr Loket
24. června 2022
15:00 hodin
VSTUPNÉ: 550 Kč (předprodej) / 650 Kč
(na místě) / 1.990 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji) / 250 Kč
(děti do 12 let). Vstupenky s původním
datem 25. 6. 2022 zůstávají v platnosti.

SLAVÍ OLOVÍ I MÍSTNÍ HASIČI
Oslavit 460 + 1 rok obce Oloví a 145 let
místního Sboru dobrovolných hasičů při-
jede hned několik známých a oblíbených
kapel.
Dětské dílničky a atrakce, dvě pohádky

pro děti v dětském koutku, velkokapacit-
ní stany, občerstvení, ukázka zásahu
SDHOloví.
Vystoupení kapel Kujme Pikle, Michal

Tučný REVIVAL, Turbo, Verona, Roman
Vojtek & Fantastic 80's a Smokers (Smo-
kie REVIVAL)

OSLAVY MĚSTA OLOVÍ 460+1
A 145 LET SDH OLOVÍ
18. června 2022
12:00 hodin
VSTUP ZDARMA
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P
o úspěšném uvedení koncert-
ních verzí muzikálů Dracula
(2020) a Tři mušketýři (2021)
míří do amfiteátru pod hradem
Loket další muzikálový hit Diva-

dla Broadway - tentokrát je to Muž se
železnou maskou. Muzikál Divadla
Broadway Muž se železnou maskou měl
premiéru 1. listopadu 2017.
Francouzský královský dvůr za vlády

krále Ludvíka XIV. - krále slunce - hýří
rozmařilostí, ale lid je nespokojen a hla-
doví. Ludvík je arogantní král, kterého
zajímají především krásné ženy, stavba
paláce Versailles a plesy. Také mnoho
finančních prostředků dává na posílení a
vyzbrojení armády. V Bastile je uvězněn
v železnémasce bratr krále - dvojče Filip.
Nad královým životem bdí kapitán

mušketýrů věrný d‘Artagnan. Další zmuš-
ketýrů Athos žije na svém venkovském
sídle se svým jediným synem Raulem.
Když však král Ludvík XIV. pošle Raula na
jistou smrt jen proto, aby měl volnou
cestu ke krásné Louise, rozhodne se
Athos s pomocí svých přátel Aramise a
Porthose vyměnit krále Ludvíka za vězně-
ného Filipa. Pouze d´Artagnan se odmítá
spiknutí zúčastnit. Jako kapitán králov-
ských mušketýrů přísahal králi věrnost.
Byl takémilencem Ludvíkovymatky, krá-
lovny Anny Rakouské.

Královská výměna se nakonec podaří i
za účasti samotného d‘Artagnana, který
se nakonec přeci jen rozhodne přidat k
mušketýrům. Oba bratři se nakonec
setkají a Ludvík chce ve vzteku svého bra-
tra zastřelit.
Anna Rakouská srazí ruku, která míří

na Filipa, a kulka zasáhne d‘Artagnana,
který umírá. Ludvík je nakonec odvezen
z Louvru.
Mušketýři se stávají oficiálními rádci

Filipa - francouzského krále.

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU -
MUZIKÁL DIVADLA BROADWAY
- KONCERTNÍ VERZE
Amfiteátr Loket
5. srpna 2022
21:00 hodin
VSTUPNÉ: 790, 690, 590 Kč (dle sektoru)

VARY UKÁŽÍ SVÉ ROCKOVÉ SRDCE
Dvě pódia, velkokapacitní stany, osm
kapel. To je akce pojmenovaná Rock
Heart Karlovy Vary. Uskuteční se na pro-
stranství před KV Arenou.

ČASOVÝ PLÁN (RÁMCOVÝ)
13:00 ... otevření prostranství

STAGE 1
15:00 - 16:10 ... Motorband
17:00 - 18:10 ... Alkehol
19:00 - 20:10 ... Gaia Mesiah
21:00 - 22:30 ... Harlej

STAGE 2
14:10 - 15:00 ... Funky Terrorist
16:10 - 17:00 ... Plesnivý fazole
18:10 - 19:00 ... The Rage Machine
20:10 - 21:00 ... Censorshit

ROCK HEART KV: HARLEJ,
ALKEHOL, GAIA MESIAH,
MOTORBAND A DALŠÍ
Karlovy Vary - prostranství u KV areny
13. srpna 2022
13:00 hodin
VSTUPNÉ: 540 Kč (předprodej) / 599 Kč
(na místě) / 1.920 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji).
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V
šem příznivcům rappu bude
patřit 17. červen v loketském
amfiteátru. Představí se Ben
Cristovao, Raego, eLKa BAND
a Drewsession.

Ben Cristovao, Ben da Silva Cristóvao,
známý jako Ben Cristovao nebo Benny
Cristo, je český zpěvák, textař, sportovec,
a herec. V roce 2020 byl s písní Kemama
nominován jako reprezentant Česka na
později zrušené finále soutěže Eurovisi-
on Song Contest. Následující rok byl
potvrzen jako český reprezentant na
Eurovision Song Contest 2021 a s písní
"Omaga" vystoupil ve druhém semifiná-
le. Cristovao zpívá v češtině a angličtině,
aktivně vystupuje v Česku a na Sloven-
sku.

Raego, vlastním jménem Ladislav
Pham, je český zpěvák populární hudby,
herec, rapper, moderátor, textař.

eLKa nebo Mc eLKa, vlastním jménem
Lukáš Bláha, je známý tím, že jako jediný
na české scéně stále každý koncert rapu-
je s batohem na zádech.

ČASOVÝ PLÁN (RÁMCOVÝ)
16:00 ... otevření amfiteátru
16:45 - 17:30 ... Drewsession
18:00 - 19:00 ... eLKa BAND
19:30 - 20:45 ... Raego
21:30 - 23:00 ... Ben Cristovao

LOOK AT PARTY 2022: BEN
CRISTOVAO, RAEGO, ELKA
BAND, DREWSESSION

Amfiteátr Loket
17. června 2022
16:45 hodin
VSTUPNÉ: 470 Kč (předprodej) / 520 Kč
(na místě) / 1.720 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji)

KRYŠTOF KEMP JE ZPĚT
PO ČTYŘECH LETECH
Po čtyřleté pauze (o dva roky později

kvůli koronavirovým omezením roku
2020 a 2021) proběhne v amfiteátru pod
hradem Loket už počtvrté putovní festivá-
lek Kryštof kemp! Klasika.

KRYŠTOF KEMP 2022
Amfiteátr Loket
20. srpna 2022
Přesunuto z 22. srpna 2020. Vstupenky
zůstávají v platnosti. VYPRODÁNO
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Look At Party povede
Ben Cristovao
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F
un Factory je slavná německá
eurodance formace existující už
od roku 1992. Základní sestavu
na počátku devadesátých let tvo-
řila zpěvačka Balca Tözün, rap-

peři a hudebníci Rodney Hardison
(USA), Toni Cottura (Itálie) a Stephan
Browarczyk (NSR). Na pódiích si říkali
přezdívkami: Balja, Rod D., Smooth T. a
Steve.
Do devadesátkové dance floorové éry

Fun Factory přispěli mnoha velkými hity.
Svižné skladby jako Close To You, Take
Your Chance, Doh Wah Diddy, Pain,
nebo pomalejší ragga-dance kousky "I
Wanna Be With You" a Celebration se
řadí mezi klasiku 90. let.
Od druhého alba (1993) se Fun Factory

prezentovali s novou zpěvačkou, fran-
couzskou modelkou, blondýnkou
Marie-Anett Mey. Později bylo prozraze-
no, že pravým hlasem Fun Factory byla i
nadále Balca Tözün, která zůstávala v
pozadí nahrávacích studií. Takto existo-
vali až do svého rozchodu v roce 1997.
Původní Fun Factory se na popud Cot-

tury aktivně vrátili v roce 2013. Nyní již
oficiálně s vokalistkou Balcou Tözün,
jenom rapper Rodney byl nahrazen Ame-

ričanem Anthony Freemanem. Vznikly i
nové nahrávky a řada koncertů v rámci
různých retro-festivalů. Kvůli různým
právním sporům skupina v současnosti
vystupuje pod názvem S.T.S.B. aka FUN
FACTORY.
East 17 je anglický popový boy band,

sestávající z původního člena Terryho
Coldwella, Robbieho Craiga (od roku
2014) a Terryho Johna (od roku 2018). V
původní sestavě byli také John Hendy,
Brian Harvey a Tony Mortimer. Dalším
bývalým členem byl Blair Dreelan (od

2012 manažer skupiny Union J). Skupina
dostala 18 singlů do britského žebříčku
dvaceti nejprodávanějších písní a čtyři
desky do žebříčku deseti nejprodávaněj-
ších alb. Celosvětově East 17 prodali 18
milionů alb. Byli jednou z nejpopulárněj-
ších britských chlapeckých kapel první
poloviny devadesátých let 20. století. Její
styl míchal pop a hip hop, zejména v pís-
ních jako House Of Love a Let It Rain.
Jejím největším hitem byla ovšem balada
Stay AnotherDay, která se stala nejprodá-
vanější vánoční písní v Británii v roce
1994. Skupina byla pojmenována podle
poštovní značky jejich domovské londýn-
ské čtvrti, Walthamstow.
Danzel (narozen jako Johan Waem 9.

listopadu 1976) je belgický hudebník, nej-
známější díky singlu z roku 2004 "Pump
It Up!", který se dostal do Top 10 téměř v
celé Evropě - v Rakousku, Belgii, Dánsku,
Francii, Německu, Řecku, Maďarsku,
Irsku, Itálii, Polsku, Rumunsku a Švýcar-
sku. Singl se také dostal na 11. místo v
britskéUK Singles Charts a na 29. místo v
americkém žebříčku Billboard Hot
Dance Club Play. Jeho další singly bodo-
valy, ale tak obrovského úspěchu už
nedosáhly.
Verona je česká hudební skupina zalo-

žená v roce 2002. Tvoří ji hudebník a skla-
datel Petr Fider a zpěvačka a muzikálová
herečka Veronika Stýblová, která v roce
2018 nahradila Markétu Jakšlovou. Mezi
úspěšné hity dvojice Verona se zařadily
singly Náhodou, Krásnej den, Kde lásku
brát, Nejsi sám a především Ztracená
bloudím.

KISS PARTY LIVE 90'S LOKET:
S.T.S.B. AKA FUN FACTORY,
EAST 17, DANZEL, VERONA
Amfiteátr Loket
27. srpna 2022
18:00 hodin
VSTUPNÉ: 690 Kč (předprodej) / 850 Kč
(na místě) / 2.480 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji) / 1.090 Kč
(VIP vstupenka - omezený počet)
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V rytmu
s KISS Party 90's
Diskotékovou parádu si 27. srpna v Lokti vezmou pod taktovku
moderátoři Roman Anděl, Michal Kavalčík, Sonia Edde
a Václav Votava. Příznivci diskotékové hudby se mají na co těšit.
V Lokti se totiž představí legendy parketů devadesátých let.

disco

F
un Factory je slavná německá
eurodance formace existující už
od roku 1992. Základní sestavu
na počátku devadesátých let tvo-
řila zpěvačka Balca Tözün, rap-

peři a hudebníci Rodney Hardison
(USA), Toni Cottura (Itálie) a Stephan
Browarczyk (NSR). Na pódiích si říkali
přezdívkami: Balja, Rod D., Smooth T. a
Steve.
Do devadesátkové dance floorové éry

Fun Factory přispěli mnoha velkými hity.
Svižné skladby jako Close To You, Take
Your Chance, Doh Wah Diddy, Pain,
nebo pomalejší ragga-dance kousky "I
Wanna Be With You" a Celebration se
řadí mezi klasiku 90. let.
Od druhého alba (1993) se Fun Factory

prezentovali s novou zpěvačkou, fran-
couzskou modelkou, blondýnkou
Marie-Anett Mey. Později bylo prozraze-
no, že pravým hlasem Fun Factory byla i
nadále Balca Tözün, která zůstávala v
pozadí nahrávacích studií. Takto existo-
vali až do svého rozchodu v roce 1997.
Původní Fun Factory se na popud Cot-

tury aktivně vrátili v roce 2013. Nyní již
oficiálně s vokalistkou Balcou Tözün,
jenom rapper Rodney byl nahrazen Ame-

ričanem Anthony Freemanem. Vznikly i
nové nahrávky a řada koncertů v rámci
různých retro-festivalů. Kvůli různým
právním sporům skupina v současnosti
vystupuje pod názvem S.T.S.B. aka FUN
FACTORY.
East 17 je anglický popový boy band,

sestávající z původního člena Terryho
Coldwella, Robbieho Craiga (od roku
2014) a Terryho Johna (od roku 2018). V
původní sestavě byli také John Hendy,
Brian Harvey a Tony Mortimer. Dalším
bývalým členem byl Blair Dreelan (od

2012 manažer skupiny Union J). Skupina
dostala 18 singlů do britského žebříčku
dvaceti nejprodávanějších písní a čtyři
desky do žebříčku deseti nejprodávaněj-
ších alb. Celosvětově East 17 prodali 18
milionů alb. Byli jednou z nejpopulárněj-
ších britských chlapeckých kapel první
poloviny devadesátých let 20. století. Její
styl míchal pop a hip hop, zejména v pís-
ních jako House Of Love a Let It Rain.
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Stay AnotherDay, která se stala nejprodá-
vanější vánoční písní v Británii v roce
1994. Skupina byla pojmenována podle
poštovní značky jejich domovské londýn-
ské čtvrti, Walthamstow.
Danzel (narozen jako Johan Waem 9.

listopadu 1976) je belgický hudebník, nej-
známější díky singlu z roku 2004 "Pump
It Up!", který se dostal do Top 10 téměř v
celé Evropě - v Rakousku, Belgii, Dánsku,
Francii, Německu, Řecku, Maďarsku,
Irsku, Itálii, Polsku, Rumunsku a Švýcar-
sku. Singl se také dostal na 11. místo v
britskéUK Singles Charts a na 29. místo v
americkém žebříčku Billboard Hot
Dance Club Play. Jeho další singly bodo-
valy, ale tak obrovského úspěchu už
nedosáhly.
Verona je česká hudební skupina zalo-

žená v roce 2002. Tvoří ji hudebník a skla-
datel Petr Fider a zpěvačka a muzikálová
herečka Veronika Stýblová, která v roce
2018 nahradila Markétu Jakšlovou. Mezi
úspěšné hity dvojice Verona se zařadily
singly Náhodou, Krásnej den, Kde lásku
brát, Nejsi sám a především Ztracená
bloudím.

KISS PARTY LIVE 90'S LOKET:
S.T.S.B. AKA FUN FACTORY,
EAST 17, DANZEL, VERONA
Amfiteátr Loket
27. srpna 2022
18:00 hodin
VSTUPNÉ: 690 Kč (předprodej) / 850 Kč
(na místě) / 2.480 Kč (vstupenka pro 4
osoby - pouze v předprodeji) / 1.090 Kč
(VIP vstupenka - omezený počet)
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V rytmu
s KISS Party 90's
Diskotékovou parádu si 27. srpna v Lokti vezmou pod taktovku
moderátoři Roman Anděl, Michal Kavalčík, Sonia Edde
a Václav Votava. Příznivci diskotékové hudby se mají na co těšit.
V Lokti se totiž představí legendy parketů devadesátých let.

disco



14. 5. 2022 (K. Vary Vítkova hora) > Blues na kopci: Five Rivers Plzeň / Bernard Blues Band /
St. Johnny Band / The Lewis CreavenBand (UK)

21. 5. 2022 (Amfiteátr Loket) > Beatová síň slávy: Emerson, Lake&Palmer,…
28. 5. 2022 (Amfiteátr Loket) > Jazz pod hradem: Andrew „TheBullet“ Lauer (USA) /

Fermáta (SK) / Emil Viklický Trio / Robert Balzar Trio
4. 6. 2022 (Zámecký park Ostrov) > Tančím v Zámeckémparku:Mig 21 /Wohnout /

TH!S (kapela s Vojtou Kotkem) / Trepifajxl / inSpiral
4. 6. 2022 (Amfiteátr Mikulov) > KISS party LIVE 90‘sMikulov:

Captain Jack /Whigfield /Magic Affair /Maduar
10. 6. 2022 (Amfiteátr Loket) > Stromboli / Futurum / VilémČok&Bypass

10. 6. 2022 (KV Aréna Karlovy Vary) > Maturáles–ATMOmusic /Lipo /Vojtaano/P.Hříbal /O.Urban…
11. 6. 2022 (Amfiteátr Loket) > Traktor: Sedmá strana kostky TOUR 2022
17. 6. 2022 (Amfiteátr Loket) > LookAtParty 2022:BenCristovao /Raego /eLKaBAND/Drewsession

17. 6. 2022 (Karlovy Vary Rolava) > ROCKOVÁPLOVÁRNA I. – The Crash / Parolet / BlackMoon /
Uriah HeepRevival

18. 6. 2022 (KV Aréna Karlovy Vary) > Podmol BrothersMotivation Show
18. 6. 2022 (Oloví) > Slavnostiměsta Oloví: KujmePikle Band /Michal Tučný REVIVAL /

Turbo / Verona / Roman Vojtek& Fantastic 80‘s / Smokie REVIVAL
24. 6. 2022 (Amfiteátr Loket) > Dymytry / Arakain / De Bill Heads / Sinetrium /MeatMincer

30. 6. 2022 (KV Aréna Karlovy Vary) > Škola končí!!! R. Krajčo / A.Mišík / Poetika / Hlavolamy
1. 7. 2022 (Amfiteátr Loket) > Tři Sestry a hosté
1. 7. 2022 (Amfiteátr Mikulov) > Jethro Tull (UK) / FlamengoReunion Session (CZ)

4. 7. 2022 (Amfiteátr Loket) > Jethro Tull (UK) / FlamengoReunion Session (CZ)

6. 7. 2022 (Amfiteátr Loket) > Opera: Rusalka
8. 7. 2022 (Amfiteátr Loket) > Čechomor

9. 7. 2022 (Zámecký park Ostrov) > Rodinný den:Mňága& Žďorp /Michal Hrůza /
KujmePikle Band / The Tap Tap / Pestalozzi

15. 7. 2022 (Amfiteátr Loket) > Divokej Bill
17. 7. 2022 (Karlovy Vary Rolava) > Folk-country nad vodou: Vlasta Redl &Band / TrioMerta-Hrubý-Fencl
29. 7. 2022 (Amfiteátr Loket) > W. Shakespeare – Bouře
5. 8. 2022 (Amfiteátr Loket) > Muž se železnoumaskou (muzikál Divadla Broadway / KONCERTNÍ VERZE)
6. 8. 2022 (Amfiteátr Loket) > Lucie: CHCI ZAS…Letní Rock Tour 2022
12. 8. 2022 (Amfiteátr Loket) > LeošMareš a hosté: Staré pecky

13. 8. 2022 (KV Aréna Karlovy Vary) > RockHeart KV:Harlej, Alkehol, GaiaMesiah, Motorband a další
20. 8. 2022 (Amfiteátr Loket) > Kryštof kemp 2022
27. 8. 2022 (Amfiteátr Loket) > KISS party LIVE 90‘s Loket: S.T.S.B. aka FUNFACTORY /

East 17 / Danzel / Verona
Předprodej:
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A
matérský tým malé kopané
Termiti Loket vznikl v roce
1997, díky partě lidí, kteří si
přišli občas zahrát fotbálek na
hřiště u loděnice. V hospodě

se potom domluvili, že se zkusí přihlásit
do soutěže. 21. června 1997 Termiti hráli
poprvé ve svých známých žlutých dre-
sech na turnaji v loděnici a obsadili 3.
místo za Buldoky z Louček a Commou z
Chodova. Letos si velkým koncertem při-
pomenou 25 let existence.

ČASOVÝ PLÁN (RÁMCOVÝ)
14:00 ... otevření amfiteátru
15:30 - 16:50 ... Pestalozzi
17:30 - 18:50 ... Trautenberk
19:30 - 20:45 ... Walda Gang
21:15 - 22:30 ... Morčata na útěku

TERMITI LOKET - 25 LET:
TRAUTENBERK, WALDA GANG,
MORČATA NA ÚTĚKU,
PESTALOZZI
Amfiteátr Loket
10. září 2022

15:30 hodin
VSTUPNÉ: 550 Kč (předprodej) / 650 Kč
(na místě) / 1.990 Kč (vstupenka pro 4

osoby - pouze v předprodeji)
Děti do 6 let ZDARMA
Děti do 12 let 190 Kč

28. 8. 2022 (Karlovy Vary Rolava) > Kdyby tisíc klarinetů (muzikál)
2. 9. 2022 (Karlovy Vary Rolava) > ROCKOVÁPLOVÁRNA II. – Sonic Boom / The Sidewaves /

Dohromady Štyři Nohy / Kurtizány z 25. Avenue
3. 9. 2022 (Karlovy Vary) > J.A.R. / Drewsession

10. 9. 2022 (Amfiteátr Loket) > Termiti 25 let: Trautenberk /Walda Gang /
Pestalozzi /Morčata na útěku

17. 9. 2022 (náměstí Horní Slavkov) > Slavkovské slavnosti 2022
28. 9.–1. 10. 2022 > Svatováclavské slavnosti: TomášKlus / Petr Bende / Cimbálová

muzika Gromba / Petr Rezek /MelodyMakers – Ondřej Havelka a další(Karlovy Vary, Smetanovy sady)

Podzim2022 v LidovémdoměKarlovy Vary:

Olympic / Horkýže Slíže / Krucipüsk /
Wohnout / Bluesové Vánoce a další

...be happy!
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Finále sezony
s Termity
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