Folkový kolotoč se roztočí první týden v červnu
Do roztočení Folkového kolotoče už zbývá jen pár dní, tak se dá předpokládat, že přípravy běží
na plné obrátky. V takovém rozsahu totiž Poruba hudební festival dlouho nezažila a tak
organizátoři nechtějí nechat nic náhodě.
Nejedná se o největší hudební ostravskou akci, jak jistě všichni tušíme, ale díky převážně
českým a slovenským hudebníkům své prvenství rozhodně má. Navíc jde o navázání na tradici
pořádání multižánrových scén, kdy vedle sebe hráli folkaři i bigbíťáci z celého bývalého
Československa, která byla tvrdě ukončena před osmatřiceti lety.
Pro organizátory nebylo jednoduché se rozhodnout, zda pořádat desátý ročník akce, která
vznikla již před šestačtyřiceti lety, nebo začít z čisté vody... Nakonec zvítězilo rozhodnutí o
navázání na tradici festivalu, který tolik ovlivnil československou písničkářskou scénu. To by se
zřejmě nepodařilo, nebýt nápadu Jarka Nohavici, aby se jednatelka obou kulturních domů Akord a Poklad - Darina Daňková, obrátila přímo na „otce“ festivalu Milana Kaplana, který byl
u zrodu Folkového kolotoče. Díky ní o této akci nejen že přemýšlel, ale objevily se i kladné
reakce ze stran bývalých organizátorů, účastníků a posluchačů. Bylo tedy rozhodnuto.
Neznamená to samozřejmě, že svou účast potvrdila většina hudebníků, která se účastnila
prvních devíti ročníků. Někteří už jsou totiž bohužel v hudebním nebi, nebo už aktivně
nevystupují. Přesto bude účast hojná a během tří dnů vedle sebe na sedmi scénách vystoupí
jak hudebníci, kteří právě zde odstartovali svou kariéru, tak „mladší“ písničkáři a skupiny. A
díky tomuto spojení (a tomu organizátoři pevně věří), opět povstane kolotoč, jak jej někteří
známe z devadesátých let. A opět bude příležitost pro české a slovenské zhudebněné texty
aby vedle sebe zazněly napříč všemi žánry.
Připraveno je sedm scén: pět uvnitř Pokladu a dvě vně - v amfiteátru a přilehlém parku. Hraje
se za každého počasí a pokud návštěvník nebude vybaven pláštěnkou (většina obecenstva již
ví, že deštníky nejsou povoleny, protože by překážely ve výhledu a navíc by mohly být pro své
okolí nebezpečné), může si za nízký obnos pláštěnku pořídit na stáncích organizátorů. A když
jsme u těch stánků - pro návštěvníky je připraveno i jedno překvapení ve formě limitované
edice jedenáctky piva, kterou uvařil Pivovar Žíznivý dromedár na popud Kurník Šopa hospodě.
Takže nejenže nebudou návštěvníci o hladu, ale navíc si hudební produkci mohou vychutnat s
půllitrem výborného piva Kolotoč.

Pokud by chtěl kdokoli toto jedinečné pivo ochutnat, nemusí si za tímto účelem pořizovat
vstupenku, protože prostor před Pokladem bude přístupný všem, stejně tak přilehlý park.
Takže se může každý příchozí těšit na gastrozónu, nebo se uvolnit v odpočinkové zóně a užít
si busking stage.
A jak je to tedy se vstupenkami? Ve vánoční limitované edici byly nabízeny vstupenky na
všechny tři dny za cenu 1 060 Kč. Nyní se dají pořídit za 1 660 Kč. Komu však nevyjde dostatek
času, nebo prostě preferuje určitého aktéra, má možnost si zakoupit vstupenku na jeden den
a to za 790 Kč, nebo investovat 490 Kč do vstupu na večerní blok na Letní scéně Amfi.
Tento festival se nemohl naplánovat lépe. Dům kultury Poklad letos slaví šedesáté narozeniny
a v jeho nově zrekonstruovaných zdech, které rozhodně stojí za prohlídku, zazní hudba
sedmdesáti interpretů, kteří přislíbili svou účast. Nezaměnitelný folklor Hradišťanu s pianem
Honzy Spáleného v ASPM, folkrockový AG Flek, Jarek Nohavica, VKV, Žamboši Martia Trchová,
Beata Bocek, Justin Lavash, osobitý Vlasta Redl a další interpreti jsou zárukou, že se všichni
budeme dobře bavit.
Staňte se součástí festivalu.
Vstupenky na celý festival jsou k zakoupení online prostřednictvím webové stránky
www.folkovykolotoc.cz či k dostání na pokladně Pokladu v Porubě a Akordu v OstravěZábřehu. Novinky o festivalu můžete sledovat také na Facebooku @folkovykolotoc a
Instagramu #folkovykolotoc.
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