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To je ten náš
folkloreček hradecký!
editorial

Libo-li trochu femipunku?
aneb Chlapi sú kokoti
pozvánka
Nepojedeš nikam
budeš doma kojit
Žádná Paříž
a lanýže
chachachachachachacha
Mladí ti proteklo
mezi prstama
Teď tady zůstaneš navěky napořád
a s náma!
Punk není mrtev, ale je dnes už poněkud vyvanut. Ve své klasické podobě alespoň. Ovšem když se do toho opře fortelná moravská děvčica, má to grády, jak
vidno z ukázky textu písničky Nepojedeš
nikam brněnské kapely Mucha. Skladatelka, textařka a frontmanka skupiny Nikola Mucha – je ženou, jejíž hlas i humor má charakteristiky šmirglpapíru.

A to je odzbrojující. Své autorské kvality
tato od pohledu zdánlivě křehká muzikantka podpořila tím nejlepším způsobem: spoluprací s pány M. E. Kyšperským
(Květy) - basová kytara, P. Zavadilem (Ty
Syčáci) - elektrická kytara a Š. Svobodou
(Budoár staré dámy) – bicí. Vzniká tak
dráždivá syntéza textů s nekompromisně
obnaženým pohledem do světa té „něžnější části populace“ a mixu z hudebního
stylu všech zmiňovaných hudebních fenoménů. Dnes ve 22:00 v Hudebním stanu
(Radio Wave stage) v Žižkových sadech –
nemůže být lepší zahájení „koncertní
sezóny“ na Open Airu!
red

Éééj! Červnové slunečko nám zapaluje
lýtečka, po městečku našem zní enem
jedna pisnička! Divadelňáku, divadelňáčku náš, jaké pro nás letos divy uchystáš?
Éééj, juch! To je ten náš folkloreček hradecký, v červnu žíti divadélkem na plné
pecky!
„Divadelňák“, přesně řečeno Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů
a jeho Open Air Program, je pro hradecké
a mnohé přespolní i zahraniční „děcka“
srdcovou záležitostí. Patří k hradeckému
městskému folkloru. Stejně jako kola,
páteční stěhování národů do hospod na
náměstí, vtipy o Pardubicích nebo obraz
superhrdiny s pytlíkem na hlavě na
Dukelské. Proto se tepající folklorní srdce
s patřičnými pseudo-cibulákovými motivy
objevilo i v letošní výtvarné podobě OAP.
Folklor je to, čím žijeme, nikoliv kroj ve vitríně v muzeu. Hradecký divadelní festival
je rozhodně velmi živý organismus, což
dokazují změny, kterými opět prošel
a novinky, které letos nabídne. Jednou ze
změn dosti podstatných je posun termínu festivalu. Tradičních posledních deset
červnových dní folklorně poskočilo vpřed.
To abychom si mohli společně výskat „od
víkendíčka do víkendíčka“. To je jistě příjemnější uspořádání, ono to srdečko když
má vstávat do práce nebo do školy po
noci plné uměleckých zážitků, ono pak
tak nějak vynechává. Další novinkou
bude třeba Festivalový meetingpoint
v podloubí Malého náměstí, který kromě
zázemí pro divadelní soubory poskytne
prostor autorským čtením (19.6. Filip
Brož), poradně Hodinový produkční kulturního networku Nová síť či další psychedelické sešn festivalového miláčka
Daniela Hernandeze. Když už jsme zmínili autorská čtení – jejich hlavním útočištěm bude tentokrát kavárna Café na Kole
na Velkém náměstí, kde si krom uměleckého zážitku můžete vychutnat i nejrůznější kávové speciality.
Ale mluvíme-li o folkloru – nejen že festival je folklorem města, ale i on sám má
za ta léta již určité folklory, tradice, bez
kterých si jej snad nedovedeme představit. Pro některé je to pivko v Žižkáčích
(a jsou tací, kteří u této kultůry bohužel
i skončí), pro jiné je to představení Školní
výlet Vaška Bartoše (bez obav, letos zase

bude a bude jedním z „otvíráků“ festivalu- ve 21:00 na Jižních terasách). Jsou soubory, které – vedeni hlasem svého srdce
– se na festival pravidelně vracejí a podílejí se tak na festivalovém folklorečku –
Vosto5, UMSKUP, Divadlo koňa a motora, Divadlo Bufet se svým Autobufem,
Krátké a úderné divadlo s představením Punk není mrkev. Každoročně se ale
objeví i množství nových sokolíků a holuběnek, s nimiž svěží dramaturgický větérek zavane a očka i duše naše se pokochají. Silnou stránkou programu OAP jsou
letos početná představení nové divadelní
krve – studentů či čerstvých absolventů
hereckých škol (inscenace studentů JAMU
a DAMU, soubory La´My, Oﬀ Národ,
Chrchel, Spektákl Praha). Zajímavou

ochutnávku své dramaturgie přiveze
nezávislé (taktéž mladé) vinohradské divadlo D21. A nezapomínejme na hudební
část programu, kde se to svěžestí jen zelená: přivítáme brněnské fenomény: kapelu Mucha a kultovní Piču z hoven, přes
oceán k nám připlují taneční psychedelici
HUJO nebo indie-rockoví Celestial
Shore.
A jaký by to byl folklorní svátek bez procesí? Open Air Program bude letos zahájen slavnostním průvodem, který vyjde
v 17 hodin z Masarykova náměstí a skončí na náměstí Malém. Tož doražte děcka
všici a nezapomeňte si kroje, ať ustanovíme novú tradicu. Co považujete za hradecký kroj, je na vás…
zik

Na rozjezd:
Čechov s Tolstým a hezké věci
programové tipy
No, a ani to tak dlouho netrvalo, oproti
dřívějším ročníkům jsme čekali jen 363
dní a festival už je zase tady. Tak hurá
na… ale na co? Už první den je z čeho
vybírat. Tak což takhle:
Divadlo La’My už v Hradci přivítáme
opakovaně, a rádi. Tenhle studentský soubor posluchačů a absolventů pražské
Vyšší odborné školy herecké se orientuje
na činoherní divadlo a současnou dramatiku, ale nebrání se ani divadlu autorskému. Letos na festival přiveze inscenaci
divadelní hry chorvatského dramatika
Mira Gavrana Čechov řekl Tolstému sbohem. Komedie si pohrává s historickými
fakty, které se týkají zmíněných osobností
ruské literatury a dekonstruuje mýtus, jež
je obestírá.
Divadelní společnost Masopust sestá-

vající z víceméně generačně spřízněných
mladých umělců má stálou scénu v komorním prostoru Eliadovy knihovny
v Divadle Na zábradlí. Zajímá ji hledání –
ať už v rovině dramaturgické: inscenace
podle románu Orlando Virginie Woolfové
či adaptace neznámé hry Františka Langera Andělé mezi námi – či v rovině divadelní komunikace. Autorská inscenace
O hezkých věcech, které zažíváme slibuje
intenzivní kontakt herců s diváky. Což
bude příjemné zejména pro dámskou
část publika, neboť jde o představení,
v němž vystupuje výhradně pětice mužů.
Výchozí inspirací k inscenaci se staly texty
tak protichůdné jako křesťanská poezie
Jakuba Demla, učení čínského taoisty
Lao‘c nebo Zlatá kniha Receptáře.
red
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15:00 Žižkovy sady / BIO CENTRAL / Bio Central – Hradec Králové / 270´
15:00 Žižkovy sady / RC POHODA / Prostor Pro – Hradec Králové / 300´
16:00 Pivovarské náměstí / Den SKOKů + Sanchézz, Step
produkction / 45´
17:00 Masarykovo náměstí / VYNESME NUDU Z NAŠICH
ULIC! / Průvod k zahájení festivalu/ 60´
17:00 Pivovarské náměstí / Flamenco - tanec / 60´
18:00 Malé náměstí / VYNESME NUDU Z NAŠICH ULIC! /
Oﬁciální zahájení festivalu / 60´
18:00 Žižkovy sady / Rekola / 300´
19:00 Pivovarské náměstí / Tres quatros kvintet - koncert/ 60´
19:00 Gočárovo schodiště / PERFORMATIVNÍ BIOGRAF /
CreWcollective (CZ) & Studio Zijspan (NL) / 25´+ 25´
19:19 Meeting point / Před přečtením varujte – první otevření
knihy / Filip Brož / 60´
20:30 Open stan / ČECHOV ŘEKL TOLSTÉMU SBOHEM /
La'My - Praha/ 90´
20:30 Pivovarské náměstí / Noise Inc. - koncert / 45´
21:00 Stan nočního kozodoje / MACBETH / Divadlo Koňa
a Motora - Praha / 50´
21:00 Stan Q10 / O HEZKÝCH VĚCECH, KTERÉ ZAŽÍVÁME
/ Masopust - Praha / 90´ vstupné 100 Kč
21:00 Jižní terasy / ŠKOLNÍ VÝLET / Václav Bartoš - Hradec
Králové / 20´
21:30 Pivovarské náměstí / John Hayllor - koncert / 45´
21:30 Gočárovo schodiště / PERFORMATIVNÍ BIOGRAF /
CreWcollective (CZ) & Studio Zijspan (NL) - / 25 + 25´
22:00 Radio Wave stage / MUCHA - koncert / 60´
22:00 Stan nočního kozodoje / KOZODOJ´S OPENING
PARTY / party / 120´
22:15 Městská hudební síň / PIČUS NENÍ KRETÉN / Anička
a letadýlko - Praha / 55´
23:00 Radio Wave stage / Creepy crawlers djs / 120´

sobota 20. 6. 2015
11:00 Stan nočního kozodoje / VESMÍRNÁ POHÁDKA / Divadlo T601 - Praha / 40´vstupné 50 Kč
13:00 Stan nočního kozodoje / ŽABÁCI / Divadlo Koňa a Motora - Praha / 60´ vstupné 50 Kč
13:00 Žižkovy sady / RC POHODA / Prostor Pro – Hradec Králové / 420´
14:00 Stan Q10 / CIRQUEON TEENS / Performance group
Cirqueon - Praha / 20´
14:00 Open stan / FARMÁŘSKÉ POHÁDKY / SLOVOSLEDI
(Storytelling)- Praha / 40´
14:00 Kavčí plácek / VÝTVARNÝ WORKSHOP A AMÁTKOVSKÁ TANČÍRNA / RC Víla Amátka – Hradec Králové / 150´
15:00 Žižkovy sady / BIO CENTRAL / Bio Central – Hradec Králové / 270´
15:00 Žižkovy sady / CIRKUSOVÝ WORKSHOP
CIRQUEONU / Performance group Cirqueon – Praha /
180´
15:00 Žižkovy sady / OPEN ŠMELITEX / Ateliér Ženy – Hradec
Králové / 180´
15:00 Žižkovy sady / Houpací sociální sítě – workshop / 180´
15:00 Ulice, začátek před KD / L O T - HLEDÁNÍ SPRAVEDLIVÝCH - UDÁLOST OBRAZU - SODOMA GOMORA / Bílé divadlo - Ostrava / 45´
15:00 Žižkovy sady / REKOLA / 300´
16:00 Pivovarské náměstí / Královéhradecký komorní
orchestr / 45´
16:00 Stan nočního kozodoje / OTHELLO IS BLACK / Divadlo
Koňa a Motora - Praha / 50´
17:00 Atrium Radnice / MRAVNOST - MARNOST ANEB
PROČ SE MÁM PŘIZNAT ZROVNA TEĎ? / Divadlo
EXIL- Pardubice / 95´
17:00 Malé náměstí / FORRÓ - OPEN WORKSHOP / Petr
a Šárka - / 90´
18:00 Stan Q10 / SYNOVIAL / Nová síť / 40´
18:00 Městská hudební síň / PUNK NENÍ MRKEV / Krátké
a úderné divadlo - Liberec / 75´
18:00 Ulice, začátek před KD / L O T - HLEDÁNÍ SPRAVEDLIVÝCH - UDÁLOST OBRAZU - SODOMA GOMORA / Bílé divadlo - Ostrava / 45´
18:30 Gočárovo schodiště / O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE,
ANEB, JAK TO BYLO DOOPRAVDY / Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky - Praha / 45´
19:00 Pivovarské náměstí / The Atavists - koncert / 60´
19:00 Open stan / ZMRDVÝCHVSTÁNÍ ZAŽÍT / D21 - Praha
/ 65´ - vstupné 99 Kč
20:00 Stan nočního kozodoje / KOHLHAAS TERROR /
Lachende Bestien (via Kartel) - / 70´vstupné 100 Kč
20:30 Pivovarské náměstí / Argonaut - koncert / 50´
21:00 Open stan / ZMRDVÝCHVSTÁNÍ ZAŽÍT / D21 - Praha
/ 65´ vstupné 99 Kč
21:00 Jižní terasy / ŠKOLNÍ VÝLET / Václav Bartoš - Hradec
Králové / 20´
21:30 Autobuf / PRASEČINY / Divadlo Bufet - / 75´ vstupné
22:00 Radio Wave stage / Jelly Belly (SK) - koncert / 50´
22:00 Promeetárna / Klub rváčů – ﬁlm / USA - D 1999 / 139´
22:00 Stan nočního kozodoje / JAM SESSION / 120´
22:15 Atrium Radnice / TO VŠECHNO ONA / OLDSTARS z.s.,
umělecká skupina - Praha / 90´
22:15 Městská hudební síň / PAPRSKY SLUNCE / 11,5 kilogramu - Jaroměř / 50´
22:15 Stan Q10 / MILOSTNÝ DOPIS ŽENĚ, KTEROU
NEMILUJEME / Depresivní dětí touží po penězích /
120´ - vstupné100 Kč
23:00 Radio Wave stage / Prodavač - koncert / 50´
24:00 Radio Wave stage / DJ Looser / 120´

