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Queens of Everything
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neděle 5. září

grafika: Kuba Jun

- hudba:
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Festival Otevřeno - Jimramov 2010
Loni jsme oslavili jubilejn? 20. ročn?k festivalu a letos zveme jiţ k jednadvac?tému!
Bohuţel jsme na p??n? majitele parku museli tentokr?t opustit tradičn? srpnov? term?n a
posunout jej na prvn? z??ijov? v?kend.Program se poda?ilo udrţet tém?? podle p?vodn?ho
z?m?ru a tak se t?đ?me na setk?n? s v?mi v Jimramov?. Na vln?ch hudby
, setk?v?n?,
rozhovor?, vn?m?n?, tvo?en? – p?ije?te si prodlouţit pr?zdniny či léto!
Vađi po?adatelé.

neděle 22. srpna:
15:30 vernis?ţ v?stavy (v?stavn? s?? u sv J?na) - Jarda Svoboda – kol?ţe.
Jarda Svoboda je zn?m p?edevđ?m jako p?sničk?? a kapeln?k skupin Otcovy d?ti a
Traband. Mén? zn?mé - ale nemén? zaj?mavé - jsou jeho v?tvarné aktivity.

pátek 3. září:
hudba (park Bludn?k):
19:00 Abakuk
V Č?slavi uţ ?adu let p?ipravuj? ?sp?đné v?nočn? hry
, jejichţ souč?st? jsou p?sn? ze
zlatého fondu sv?toveho rockového reperto?ru s česk?mi texty Pavla Juna v pod?n?
skupiny Abakuk.
19:40 Jericho
V dneđn?m rychle se m?n?c?m sv?t? bu?me r?di za jistoty
, které m?me. Biblické Jericho
je v rozvalin?ch uţ t?i tis?ce let, to české teprve n?co m?lo p?es dvacet.
20:40 Ţelez??k Trio
Milođ Ţelez??k pat?? k nejv?razn?jđ?m slovensk?m jazzov?m a bluesov?m kytarist?m.
Hr?l s mnoha kapelami, seskupen?mi i jednotlivci a pod?lel se na ?ad? desek. eV
St?edozemi jsme ho mohli zaţ?t s vlastn? kapelou i s ?urouTurt?vem a J?nem Liteck?mĐvedou v jugbandu Veter?ni zo Salon Doré. Tentokr?t n?s ček? jeho jazzové trio.
21:40 Kv?ty
Od roku 1993, kdy t?in?ctilet? brn?nđt? đkol?ci kolem Martina E. Kyđperského nat?čeli v
gar?ţi ?van? do kaze??ku a buđen? do plechovek, dođlo k určitému posunu a dnes se
m?ţeme t?đit na koncert velmi respektované sestavy. Siln? tv?rč? p?etlak vede v
posledn?ch letech k vyd?n? alba kaţdého p?ldruhého roku a d?le ke spoust? vedlejđ?ch
projekt? (Kyđperského sólov? alba, produkce alb jin?ch p?sničk???, vlastn? kapela
buben?kaAleđe Pilgra, vlastn? verze slavné p?sn?Oči sn?hem zav?té na albu
semaforsk?ch coververz?, ...).Texty snové, surrealistické, a p?ece tak bl?zké.
22:40 Baklaţ?n
P?vodn? jazzové trio (piano, klarinet, kontrabas) zaloţené kolem roku 2000 v Moravské
T?ebové se do dneđn? doby prom?nilo sp?đe na jazz-rockovou či funky skupinu s
dechovou sekc?, bic?mi a gramofony
.
00:00 Los Perdidos
Skupina sv?tob?ţn?k?, kte?? zp?vaj? v?hradn? ve đpan?lđtin?. Propletenec
latinskoamerick?ch rytm?, punku, ska, đpan?lského folklóru či jamajského reggae s
malou dechovou sekc? (ex-Chorchestr saxofon a trubka), kter? sb?rala zkuđenosti jak v
jazzov?ch souborech, tak na ulic?ch evropsk?ch velkom?st. Pod současn?m jménem
vystupuj? od p?elomu stolet? jakoţto pokračovatelé skupiny Rozd?lné podoby
, kter?
fungovala od roku 1992. Loni na podzim vydali u Indies album Somos Los Perdidos.

sobota 4. září:
filmy (v m?stn? sokolovn?):
9:00 Panelstory (ČR, 1979, 96 minut, reţie: V?ra Chytilov?)
11:00 Gympl (ČR, 2007, 110 minut, reţie: Tom?đ Vorel st.)

divadlo (park Bludn?k):
10:00 Hana Vo??đkov?.Autorka, reţisérka, v?tvarnice, here čka, učitelka a
organiz?torka, vychutn?vaj?c?si kr?sy loutkového, siln? v?tvarn? zam??eného (zejména
pap?rového) divadla jednoho herce, jeţ sama naz?v? obr?zkov?m. Učitelka v?tvarného
oboru ZUŠ v Chocni. Konkrétn? p?edstaven? v dob? uz?v?rky let?ku nebylo vybr?no, ale
v jedn?n? je i p?edstaven? s hudbou, aktu?ln? informace najdete na WEBu.

hudba (park Bludn?k):
12:00 Krajdablues
Mlad?, ale jiţ ost??len? bluesov? kapela z Poličky, v?t?z Pardubické hudebn? ligy a
sout?ţe Bigbođ ve V ysokém M?t?. Zat?m maj? na kont? jedno CD a v Jimramov? jste je
mohli slyđet p?edloni.
12:40 Muţy
Pom?rn? mlad? v?lučn? ţensk? kapela z praţské l?hn?, kde ve funkci sudiček na pln?
?vazek pracuj? P?vodn? Buređ čiTraband. Prvn? koncert odehr?ly v roce 2006, od té
doby vydaly jedno album (Hudba ţen , 2007) a aktu?ln? jeden singl. D?my v této kapele
pouţ?vaj? rafinované p?ezd?vky
, ale nenechte se zm?st, jist? je zn?te i z jin?ch uskupen?.
Upozorn?n? na z?v?r: jméno skupiny se vyslovuje podle vzoru ţena, takţe pozor na
čeđtin??sky chybné debaty o Muţ?ch.
13:40 Wunder Bar Band
Tato praţsk? parta kolem kytaristy Martina Ţ?rského a jeho bratra V ojty s reperto?rem
sloţen?m z instrument?ln?ch skladeb s funkov?m n?dechem (včetn? vlastn?ch verz?
jazzov?ch standard?) se zrodila n?kdy kolem roku 2006. Od té doby nahr?li n?kolik
demonahr?vek. Mezi jejich dalđ? zaj?mavé projekty pat?? nap?. zhudebn?n? rom?nu
Stepn? vlkHermanna Hesseho.
14:40 Kl?ra Đimkov? & Markéta H?vov?
Dv? sympatické slečny z jiţn?ho koutu Vysočiny. Kl?ra zp?v? a hraje na kytaru, Markéta ji
doprov?z? na flétnu, akordeon či perkuse a samoz?ejm? také zp?v?. Krom? ručn?
vyp?lené demonahr?vky album na kont? jeđt? nemaj?, ale p?r v?born?ch koncert? uţ
jist?.
15:40 Helemese
Folkrockov? đraml z Kyjova. Vznikli na ja?e 2007 a na zač?tku letođn?ho roku vydali u
Indies debutové album Houky. N?kolik člen? kapely m? za sebou r?zné vlastn?
p?sničk??ské projekty
, reperto?r skupiny je tak sloţen z jejich tvorby , autorem nejv?ce
p?sniček je akordeonista a zp?v?k Jirka Hilčer. Zp?vačka Kajča m? đanci sv?m tancem
na pódiu nakazit Bludn?k.
16:40 Ika Kraicov? & Romanika
P?sničk??ka ze slovenskéTrnavy a ze st?je Slnko Records (vydavatelstv? baskytaristky
Shiny ze skupiny Longital), v Česku do ned?vna tém?? nezn?m?. Koncem roku 2008 ji
ale objevil Ji?? Čern?, napsal o n? do novin a začal ji hr?t na sv?ch po?adech. Od té doby
se tu sem tam objev?.A to bu? sama se zhudebn?n?mi b?sn?mi Evy Luk?čové (Eva
Luka), jak je zn?me z alba Vlčie balady (2008), nebo s kapelou Romanika (album Svetlo
a tiene, 2004).
17:40 El Amarna
Jezd?te-li do Jimramova uţ déle, určit? jste se tam potkali s partou skaut? z
Lucemburska. Čty?i z nich zaloţili p?ed t?emi lety melodickou rockovou kapelu nazvanou

podle věhlasného archeologického naleziště v Egyptě.
18:40 Martina Trchová
Jedna z nejvýraznějších mladých českých písničkářek. Na debutovém albu Čerstvě
natřeno (2005) spolupracovala např. s Vítem Sázavským, aranžérem Nohavicových alb
z 90. let, či s Máriem Bihárim, akordeonistou z kapely Zuzany Navarové. V současnosti
vystupuje s malou akustickou skupinou, jejich mírně najazzlé šansony by v době
Jimramova už měly být venku na nové desce Takhle ve mně vyjou vlci.
20:00 C & K Vocal
Legendární vokální skupina založená Jiřím Cerhou a Ladislavem Kantorem, která v
minulém roce oslavila 40 let svého působení. V počátcích spolupracovala s divadlem
Semafor (např. na představení Kytice), později s Branickým divadlem a s divadlem
Labyrint. Na svém prvním LP Generace zpracovala mj. některé skladby z tehdy
nedostupného alba Kuře v hodinkách. Vydání další již natočené desky bylo v
socialistickém Československu zakázáno, vyšla pouze její exportní anglicky nazpívaná
verze a některé písně byly vydány na singlech. Skupina vytvořila řadu hudebnědramatických inscenací, do Jimramova přijede s pořadem „VESLO A RŮŽE – rocková
legenda o sv. Vojtěchovi“.
21:30 Naslouchejte hlasu vypravěče
Pamětníci si můžou kapelu kolem básníka a novináře Honzy Hlaváče pamatovat z
daňkovických Dylan Days někdy před deseti lety. Jeho překlady Dylana patří k
nejzajímavějším a jeho vlastní písně nezůstávají pozadu. Po řadě změn v obsazení a
několikaletém odmlčení Vypravěč opět pozvedl hlas a vy mu můžete naslouchat třeba i
v Jimramově.
22:45 Queens of Everything
Bratranci loňských Discoballs. Rockabilly, tedy míchanice rock'n'rollu a ska založená na
souboji bicích s kontrabasem. Na pozouny a saxofony ale rozhodně nezapomínají,
natož na výraznou kytaru frontmana zvaného Krleesh. Navrhuji český překlad názvu
kapely jako Královny všehomíra. V dubnu vydávají svůj debut No Breaks.
00:00 Krásné nové stroje
Legendární rockový bigband se na scéně pohybuje už od roku 1983. Od prvopočátků,
kdy dirigent Stanislav Diviš vedl pouze kytaristu Roberta Nebřenského (který pár let
poté založil Vltavu) a tanečníka Martina Chouru, se skupina do konce 80. let značně
rozrostla. Od té doby se ale zjevují spíše sporadicky, jejich kompletní diskografie čítá
jedno EP a dvě CD. Pro nás to jsou ale staří známí z roku 2004.

neděle 5. září:
hudba (evangelický kostel):
10:00 Quakvarteto
Styl hudby Quakvarteta je záměrně neidentifikován, ale přesto je něčím jenoznačně
charakteristický. Hudebníci používají akustické nástroje, perkuse a vokály, přičemž
nechtějí zpívat písničky - hlas je zvuková změna, jiná vůně, evokace hlubinného témbru
duše. Svébytnost je dána tím, co každý člen souboru vnáší vlastního a co vytváří jeho
celek. V každém vystoupení Quakvarteta něco nového vzniká a něco zaniká. Už i fakt,
že není potřebou hudebníků vstoupit do showbusinessu v módním hávu etno-folkových
trendů a rozhodně ne něco napodobovat, svědčí o jeho nesnadné pozici se kterou se
vypořádávají po svém. Nepočítá se zde s posluchačem-konzumentem, avšak posluchač
může mít výrazný vliv na to, co se při vystoupení Quakvarteta děje.

Doprovodný program, lázeňská zařízení atd.
Irský stan - irská káva dle původní receptury a jiné vitaminové bomby,
Hrají: OLD WAVE BAND - Stará vlna Band ze Žďáru nad Sázavou (Jiří Pavlíček –
kytara a zpěv, Josef Kučera - kontrabas a basová kytara, Standa Růžička – housle).
Volné sdružení zkušených vysočinských muzikantů. Poetické texty, přebásněné songy
Dylana, svěží folk-rock.
Vít Šujan - poetický folk. Básník, skladatel, herec, multiinstrumentalista. Dříve než jej
uslyšíte při nedělním koncertě v Quakvartetu, máte možnost prožít v Irském stanu jeho
písničkářský koncert, komorní monodrama či improvizovanou talk-(folk-)show.
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 150,- Kč, sobota
200,- Kč, permanentka 300,- Kč) nebo permanentka v předprodeji (240,- 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.
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)

