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- vernisáž výstavy fotografií:
Pavel Gregor - Obrázky nejen z cest

pátek 26. srpna
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Blabovy stromy
Jericho
Pepa Lábus a SPOL.
Basta Fidel
Photolab

sobota 27. srpna
- filmy:

Pějmě píseň dohola
V hlavní roli já
- divadlo:

Třešťský průměr
- hudba:

Emergency exit
Neznámý písničkář Vít Šujan
Zelené koule
Častuška blues
Gamba blues band
Žamboši
David Evans
Traband
Eliata
Blackies
- hudba v kostele:

Jan Doležel: J.S.Bach
- Dobře temperovaný klavír
grafika: Kuba Jun

neděle 28. srpna
- hudba v kostele:

Nebend

Festival Otevřeno - Jimramov 2011
Festival v Jimramově již po dvaadvacáté! V programu naleznete jistě mnoho
neznámého, bude to pak v každém případě o to větší dobrodružství. Doufáme, že se
nám podařilo namíchat program hutně, ale přesto dostatečně chutně. Přijeďte se
pohoupat na vlnách hudby, setkávání, rozhovorů, vnímání, tvoření – přijeďte zakončit
prázdniny do Jimramova!
Vaši pořadatelé.

neděle 21. srpna:
vernisáž výstavy (výstavní síň u Sv. Jána)
Pavel Gregor – Obrázky nejen z cest.
15:00

Pavel Gregor se představí jako zkušený fotograf svými velkoplošnými fotografickými
obrazy ze světa i zpoza humen. Vernisáž doprovodí varhanní hudbou Miroslav
Kadeřávek.

pátek 26. srpna:
hudba (park Bludník):
19:00 Blabovy stromy
Litomyšlská rocková kapela založená na sklonku roku 2007. Zatím vydala dvě
demonahrávky. Loni jim to kvůli posunutí termínu s Jimramovem nevyšlo, můžeme se
tedy těšit letos.
20:10 Jericho
V dnešním rychle se měnícím světě buďme rádi za jistoty, které máme. Biblické Jericho
je v rozvalinách už tři tisíce let, to české teprve něco málo přes dvacet. Jimramov je v
posledních letech jedinou příležitostí, kdy aspoň na chvíli povstává z prachu. Tak si to
nenechte ujít. :-)
21:20 Pepa Lábus a SPOL.
Pepa Lábus začínal v polovině 80. let jako písničkář s kytarou, ale v průběhu let přibíral
spoluhráče a postupně elektrifikoval, takže se můžeme těšit na solidní bigbít s
inteligentními texty. Během těch let stihnul natočit čtyři desky - Morana, Zrcadlo mistra
Matyáše, Bezčasá a nehnutá a Vzlétají ptáci.
22:40 Basta Fidel
Letošní ska nářez se jmenuje Basta Fidel. Za svou více než pětiletou novodobou
existenci stihnul vydat dvě alba, to první dokonce ocenili akademici. Osm až jedenáct
členů kapely včetně výrazné dechové sekce, krásné klávesistky a krásné zpěvačky - to
zas bude na pódiu narváno. A na betonu pod ním snad taky.
00:10 Photolab
Trochu potřebného klidu vnese do Bludníku Photolab, kapela kolem výrazných
osobností české hudební scény Magdaleny Šalomounové a kytaristy vystupujícího pod
jménem a.m.almela. Písně ve francouzštině a angličtině zatím známe jen z
demonahrávek a ze soundtracku k filmu Pusinky. První album už se ale snad připravuje.

sobota 27. srpna:
filmy (v místní sokolovně):
9:00 Pějme píseň dohola
(Československo, 1990, 103 minut, režie: Ondřej Trojan)
11:00 V hlavní roli já
(Irsko, 2008, 89 minut, režie: Ian Fitzgibbon)

divadlo (park Bludník):
10:00 Třešťský průměr - Ves Stáj Stohy
Divadelní soubory Natvrdlí a Tylovi vrazi sdružené pod hlavičkou Třešťský průměr
uvedou několik aktovek a půlaktovek z pásma Ves Stáj Stohy.
Na 100% - vážně i nevážně ze života studentů kněžského semináře. (Natvrdlí - 10 min.)
Bucci v akci - jak se kvalitně a zdravě najíst v době ekonomické krize. (Natvrdlí, 5 min.)
Dobrák - pět slibů v životě člověka, který chtěl konat dobro. (Tylovi vrazi + Natvrdlí, 30
min.)

hudba (park Bludník):
13:00 Emergency Exit
Kapela, která se zhlédla v rocku a bluesrocku 60. let, vznikla před šesti lety v Rožnově
pod Radhoštěm na základech rozpadající se instrumentální kapely Aspirin. Nahráli už
několik demosnímků s písněmi v angličtině. Složením "klasický liverpool" obohacený o
zpěvačku Lucii Knytlovou a hostujícího saxofonistu Jana Kolaříka.
14:10 Neznámý písničkář Vít Šujan
Návštěvníci Irského stanu znají Vítkovy písničky již od loňska a při nedělním koncertu
Quakvarteta jsme mohli obdivovat jeho brilantní hru na kontrabas. Nyní ho tedy uslyšíme
na hlavní scéně.
15:10 Zelené koule
Dva zarostlí fyzikáři. Zdeněk s Josefem. Kytara a šroubovák. Ekopunkové písně o tom,
jak je pěkné chodit do lesa, jezdit na kole a stopem. Zážitek. Poučení o významu slov
typu ekosystém a ekostopa. Nejasnosti jak moc vážně to tihle dva vlastně myslí.
Většinou je doprovází Granule na housle, vlastním nákladem vydali už dvě alba. La
comadreja a Eko-system underground.
16:20 Častuška blues
Trio hrající převážně zhudebněné texty ruských básníků v originále. Předloni, nedlouho
po jejich vzniku, jste je ještě jako duo Alexej Smorčkov a Petr Bachtjan mohli potkat v
Irském stanu. Tehdy také vydali demo Po kus. Loni se k nim přidala Marie Perná, která
se na Jimramově představila v kapelách Kocour for president a Českej chleba.
17:30 Gamba blues band
"Teprve v pětadevedáseti letech budete mít dost životních zkušeností, abyste mohli
zahrát vopravdický blues." Tak se praví na jejich WEBu. Součet věku členů kapely je již
opravdu úctyhodný, ale hudba v podání teto kapely je velmi energická a výživná,
příznivce žánru jistě potěší!
18:50 Žamboši
Původně duo vsetínského folkového písničkáře Jana Žambocha se Stanislavou
Brahovou, které začalo vystupovat již skoro před deseti lety. Za tu dobu se k nim přidal
hráč na djembe Jiří Nedavaška, Stanislava se už jmenuje Žambochová a na kontě mají
dvě desky (To se to hraje… a Přituhuje), obě oceněné Andělem ve folkové kategorii.
Nejvíce si ceníme vtipných rýmů, nečekaných point a vůbec hry se slovy, měli bychom si
ale všímat i zajímavých lichých rytmů a dalších hudebních nápadů. Jedna z
nejvýraznějších mladých formací české folkové scény.

20:10 David Evans
David Evans hrál blues už v letech, kdy strejček Tom ještě cucal mateřský mlíko. Jeho
prvním spoluhráčem byl Al "Blind Owl" Wilson předtím, než se dal ke Canned Heat a
ohromil s nimi Woodstock. Kromě hraní, při němž kromě svých rodných Států
procestoval i Evropu a Jižní Ameriku, napsal o blues řadu knih (např. monografii Tommy
Johnsona) a produkoval přes 50 bluesových elpíček a cédéček. Na jeho letošním
středoevropském turné, které se v Jimramově uzavře, ho budou mj. doprovázet naši
známí Honza Sobotka a Pavel "Kulička" Všianský.
21:30 Traband
Jarda Svoboda. Jana Kaplanová. Václav Pohl. Robert Škarda. Poslední tři alba = tři
Andělé. Několik větších přestávek v nedávné době nyní svým fanouškům čile
vynahrazují. A tak už rok po albu Domasa by mělo v době Jimramova být venku nové
CD a dokonce DVD.
22:50 Eliata
Eliatu jsme v Jimramově mohli slyšet přesně před deseti lety. Strýčkovi Tomovi přibylo
od té doby přibylo na bradě pár bílých chlupů, ale Eliata je pořád v plné síle. Na kontě
má sice stále jen také už deset let starou desku Tvůj plamen, ale repertoár pravidelně
doplňuje.
00:00 Blackies
Pamatujete Lynyrd Skynyrd? Chcete snad říct, že nevíte, kdo to byli bratři Allmanové
(pozor, neplést s bratry Daltonovými)? A co Molly "Sekerka"? Ani teď se nerozsvítilo?
Nejvyšší čas doplnit si vzdělání! Jižanský rock jsme ještě v Jimramově neměli, ale díky
jednomu spřátelenému kytaristovi to letos napravíme.

hudba (evangelický kostel):
Jan Doležel: J.S.Bach - Dobře temperovaný klavír
A kdo už bude mít plnou hlavu kolotoče v Bludníku, může se uchýlit do kostela, kde
mladý a nadějný varhanník provede známý Bachův klavírní opus v úpravě pro varhany.
Čas nespecifikovaný, bude vyhlášeno během festivalu.

neděle 29. srpna:
hudba (evangelický kostel):
10:00 Nebend
Nebend je brněnská folková skupina soustředěná od roku 2007 kolem Martina Rause a
hrající převážně zhudebněnou poezii.

Doprovodný program, lázeňská zařízení atd.
Irský stan - irská káva dle původní receptury a jiné vitaminové bomby,
Hrají v Irském stanu:
Chupacabra - Po loňském energeticky vydatném vystoupení Los
Perdidos na hlavním pódiu se můžeme letos těšit na akustickou sestavu některých
jejích členů v Irském stanu.
Hearts of Highlands - Návrat legendy Irského stanu. Několik let jsme
tuto kapelu neviděli, ale už se zase těšíme na klasický příděl irských instrumentálek,
kterým nebude vadit, když během nich budeme hrát Bang!, vyprávět si zážitky z
prázdnin, popíjet whisky a tak nějak celkově se radovat z toho, že už jsme zase na
Jimramově.
Hugo & Já - Hugo normálně bubnuje s Původním Burešem a
Neúspěšným atletem, ale tady doprovází na kytaru zpívající violoncellistku.
Čajovna - čaje černé, zelené, medovina, příjemné posezení...
Jídelna "U hladového sluníčka" - vegetariánská i klasická hodnotná strava
Pivní stan - obsluha mírná, ceny rychlé
Výtvarná dílna - improvizovaný workshop, malování na trávě v parku, drátkování...
Organizační informace:
Nocovat je možno ve vlastním spacáku buď v místní sokolovně nebo přímo v parku
Bludník, kde si můžete postavit stan, popřípadě se uložit přímo pod širák. Doporučuje
se teplé jägrovo prádlo, noci na soutocích dvou řek bývají chladné!
Vstupenky na festival si můžete zakoupit buď na místě (pátek 160,- Kč, sobota
220,- Kč, permanentka 320,- Kč) nebo permanentka v předprodeji (250,- Kč). Informace
o slevách naleznete na festivalovém webu.
Spojení do Jimramova - nejlépe autobusem z Poličky, Žďáru nad Sázavou,
Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem nebo Sněžného.
Adresy předprodejů:
BRNO - Indies, Štefánikova 8
CHRUDIM – IC, Resselovo nám. 1
JIMRAMOV - trafika u Homolků
POLIČKA - knihkupectví Dolejš, Tyršova 174
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - Městské IC, Vratislavovo nám,
PRAHA - hud. nástroje Radek Bubrle, Náprstkova 10, Praha 1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - hud. nástroje Andante, Strojírenská 4,
klub Batyskaf, náměstí Republiky 11
HLINSKO V ČECHÁCH - Petr Krampera - obchod s hudebními nástroji,
Veleslavínova 162 (Na Betlémě)

