10. ROČNÍK FOLKOVÉHO KOLOTOČE ROZTOČÍME V ROCE 2022
První červnový víkend roku 2022 se do Ostravy vrátí multižánrový hudební festival FOLKOVÝ KOLOTOČ,
který v sedmdesátých a osmdesátých letech silně ovlivnil českou a moravskou písničkářskou scénu a
napomohl startu hudební kariéry Jaromíra Nohavici, Pavla Dobeše, Karla Plíhala, Josefa Streichla a
dalších. Hlavním organizátorem festivalu byl Milan Kaplan, který se nyní dohodl na popud Jarka
Nohavici a vedení DK Poklad v Ostravě Porubě, aby byl šéfdramaturgem také kulatého desátého
ročníku po 38 letech.
FOLKOVÝ KOLOTOČ se konal v Ostravě, tehdy v porubském Domě kultury OKD, tři dny posledního
březnového víkendu od roku 1976 do roku 1983. Další ročník byl v Ostravě zakázaný, ale
organizátorům se ho podařilo přestěhovat do Břeclavi a teplého červnového počasí. Festival
postupně rostl a se stal celorepublikovým multižánrovým fenoménem, a kdo tam nehrál, jako by
nebyl. Poslední, břeclavský, byl největší, měl tři tisíce diváků. Tam už naplno hráli folkaři s bigbíty
společně, celá dramaturgie byla postavená na vypravěčích, na sdělení.
„První Folkové kolotoče svým způsobem vznikaly na koleně. Bylo to nedokonalé, ale plné nadšení a
kamarádství. Je dobré si připomenout, že dříve nebyly telefony, notebooky, tablety, sociální sítě.
Dopisy se psaly ručně a meziměstské hovory se řešily na poště. Skoro čtyřicet roků říkám, že 10. ročník
Folkového festivalu nejde udělat. Nikdy to ale nebylo jako teď, když Jarek (Nohavica) nasměroval
Darinu Daňkovou, aby mě přesvědčila,“ říká Milan Kaplan. „Hned jak jsem zkušebně uveřejnil malou
informaci o tom, že s vedením Pokladu o obnovení KOLOTOČE uvažujeme, zaplavila mě vlna postů na
fb a zájmu ze strany muzikantů, bývalých organizátorů i diváků. To rozhodlo. Takže společně
s přátelským nátlakem v zádech jsem potvrdil, že postavím dramaturgii 10. ročníku festivalu a
vyzkoušíme, kolik z těch starých organizačních zkušeností je použitelných,“ dodává.
10. ročník FK proběhne od čtvrtku do neděle 2. až 5. června 2022. Na sedmi scénách se odehraje téměř
30 koncertů, navíc proběhnou workshopy či diskuzní scény. Celkově se počítá s více než padesáti
kapelami a písničkáři.
„Chceme navázat na tradici, festival silně ovlivnil československou písničkářkou scénu a pomohl
nastartovat kariéry mnoha hudebníkům. Příští rok bude pro Poklad vlastně výročně velmi výjimečný.
Folkový kolotoč může slavit 10. výročí. Porubský dům kultury má 60. narozeniny. A 40 let uplynulo od
doby, kdy zde začala kariéra Jarka Nohavici. A to vše jsou pádné důvody k obnovení tradic. Těšíme se
na oživení písničkářské tvorby a její komunity,“ uvádí jednatelka společnosti Akord & Poklad a
spoluorganizátorka nového Folkového kolotoče Darina Daňková.
Mezi „vypravěči“ budou: Jarek Nohavica, Michal Prokop trio, Slávek Janoušek a jeho textová dílna,
Folk team, Žamboši, Eva Blondýna Suková, René Souček, ASPM s Honzou Spáleným, Jakub Noha,
Žofie Kabelková, Slniečko, Trojka Zuzky Homolovej a další.
Nasazujeme do prodeje vánoční limitovanou edici vstupenek. Třídenní festivalovou vstupenku na 10.FK
pořídíte za 1060 Kč. Čísla jsou symbolická – 10. ročník FK a 60 let porubského domu kultury. Kupte

krásný vánoční dárek svým rodičům, kteří vyrůstali nejen s písničkami Nohavici, a přiberte vstupenky i
sobě, ať můžete zážitky sdílet.
Vstupenky lze zakoupit v pokladně Pokladu (Ostrava-Poruba), v Akordu (Ostrava-Zábřeh) nebo online
prostřednictvím webové stránky www.dkpoklad.cz.

Nejaktuálnější informace ohledně festivalu můžete sledovat na oficiální facebookové stránce Folkový
kolotoč (@folkovýkolotoč) a na zmíněném webu www.dkpoklad.cz.
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