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Brány festivalu Fingers Up se otevřou již
zítra
redakce | 07.07.2016
Fingers Up sází na netradiční hudební
jména.Spojuje audio ly, fashionmaniaky, neposedné bytosti i milovníky
dobrého jídla.

Boskovice zahájí izraelský soubor Gulaza
Tweet

redakce | 07.07.2016
To se mi líbí

28

Už tento čtvrtek začíná čtyřdenní vícežánrový festival pro židovskou čtvrť. Jeho
čtyřiadvacátý ročník zahájí koncert izraelského souboru Gulaza, vernisáž osmi
festivalových výstav a projekce vítězného dokumentu Ceny Pavla Kouteckého.
Boskovice 2016 oživí historické srdce města koncerty, divadly, lmy, čteními,
besedami nebo výstavami do neděle 10. července. První událostí celé akce
bude projekce čerstvého vítězného lmu Ceny Pavla Kouteckého. Dokument
Nebezpečný svět Rajka Dolečka bude k vidění v kině Panorama v 9:30
dopoledne.
Festival o ciálně zahájí v zámeckém skleníku ve čtvrtek od 17:00 hodin
výjimečný koncert izraelského souboru Gulaza. Orientální hudba zavede
posluchače do světa modliteb, vášně, tance, lásky a touhy po svobodě.
Čtvrteční odpoledne zpestří také vernisáž výstav, letos celkem osmi expozic.
Proběhne od 16:00 v Muzeu regionu Boskovicka. Vladimír Havlík představí
malby z posledních let. Slovenská fotografka Deana Kolenčíková odhalí svou
post-dokumentární tvorbu. Fotogra e, koláže, malby mapující romský
koncentrační tábor v Hodoníně u Kunštátu a seznam všech vězněných s jejich
smutnými konci přiveze Michaela Pospíšilová Králová. "Dlouho jsem váhala,
zdali mám právo o tomto místě vytvořit výtvarný soubor. Jestli je správné pracovat
s fotogra emi dávno zemřelých lidí, kteří byli nuceni žít v podmínkách, jež si dnes
už naštěstí nedokážeme představit. Doufám však, že se mi podařilo téma ztvárnit
důstojně a snad také trochu upoutat na Hodonínek pozornost," popisuje svou
výstavu Králová.

Pilsen Busking Fest zná první účinkující
redakce | 06.07.2016
Třetí ročník stále se rozrůstajícího
festivalu pouličních hudebníků - Pilsen
Busking Fest, tanečníků či divadelníků
pohostí Plzeň.

Osmá alternativa: Creepy Teepee 2016
redakce | 05.07.2016
Už poosmé se v Kutné Hoře uskuteční
přehlídka světové alternativní hudby
Creepy Teepee, která do města přiláká
zahraniční i domácí návštěvníky.

Cross Club míří pod širé nebe
redakce | 03.07.2016
Industriální atmosféra pražského Cross
Clubu se dočká open air verze. Přenese
se do areálu bývalé elektrárny a dolu
Libušín na Kladensku.

Boskovice 2016 se nezadržitelně blíží
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Festival pro židovskou čtvrť slaví 24 let.
Oživí mnoha žánry letní kino, zámecký
skleník, Panský dvůr, hrad i farskou
zahradu nebo synagogu.
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Gulaza live - Zabibi ///  זביבי- ַסא
גוּל

musicserver.cz píše...
Američtí Band Of Horses přijedou do
Prahy / 07.07.2016 11:13

Instalace Pavla Karouse vychází z dějin místa – postaví pomník talentovaného
meziválečného sociologa Bruno Zwickera. Další výstavy ukazují příběh Jazzové
sekce, Galerii H a neo ciální výtvarné aktivity 70. a 80. let, činnost norské
humanitární organizace Nansenova nadace a průřez hudebními kluby 90. let v
instalaci Popmusea Sklepy plné hluku. Večer bude patřit blues. Zámecký
skleník od 19:00 zaplní scéna Blues Alive 2016, vycházející ze stejnojmenného
festivalu v Šumperku. Vystoupí australský festivalový mág Gwyn Ashton,
slovenský projekt Dura & Blues Club s baskytaristou Fedorem Frešem,
Mrakoplaš s Ondřejem Konrádem a Filip Vítů Trio s Markétou Vodičkovou.

VIDEO: Adam Lambert si k "Welcome
To The Show" natočil velmi osobní
video / 07.07.2016 09:10
NAžIVO: V Praze zahrál fenomenální
Joey Alexander / 06.07.2016 21:46
další články

V dalších dnech se ukáže pestré množství kapel, divadelních souborů, lmů,
spisovatelů a dalších tvůrců nezapomenutelné atmosféry festivalu. Vystoupí
Tata Bojs, Vložte kočku, Michal Prokop-Luboš Andršt-Jan Hrubý Trio, Lenka
Dusilová a Baromantika, Divadlo Continuo, Schwarzprior, Jaroslav Achab
Haidler, Rosa Parks, Květovaný kůň, Divadlo Feste, Irena a Václav Havlovi, Aid
Kid, Planety, Kovadlina, Děti mezi reprákama, Agu, My Dead Cat, Tichá dohoda
a mnoho dalších.

INFO
Boskovice 2016
7. - 10. 7. 2016
Boskovice
www.facebook.com/events/700044520097346
www.facebook.com/boskovicefest
www.boskovice-festival.cz
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KOMENTÁŘE
Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
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