19 bands | 18 countries | 2 stages

rozhlas.cz/folkfestival

O festivalu | About festival
Kantely, housle, akordeony, balalajky, hrdelní zpěv, jódlování – to vše lze kromě jiného slyšet na každoročním
Euroradio Folk Festivalu, kde kapely a jednotliví umělci svými etnickými, jazzovými, tradičními a nadžánrovými projekty nově vymezují hranice world music kultuře.
Tato akce není pouhým festivalem. Jde o platformu představující neuvěřitelnou rozmanitost hudebních žánrů
a ozvuky různých stylů a života v evropské kultuře. Jejím cílem je uchovávat jedinečnou tradici lokálních
a regionálních kořenů a zároveň se otevřít nejnovějším trendům, hudebním migracím a setkáním. Festival
reflektuje život Evropanů v celé jeho pestrosti: kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme.
Festival se již konal na mnoha různých místech Evropy, od norského Førde přes španělskou Segoviu a irský
Cork až po Moskvu. Díky Českému rozhlasu letos zavítá do malebného Českého Krumlova!
Kanteles, fiddles, accordions, balalaikas, throat singing, yodeling: these and many more can be heard at the annual Euroradio Folk Festival, where bands and artists redefine the frontiers of folk music through their ethno, jazz,
traditional and crossover projects.
More than a mere festival, this event is a platform presenting the incredible diversity of musical genres and sounds
of all lifestyles in European folk music migrations. It aims to preserve the unique tradition of local and regional
roots, while being open to the latest trends, migrations and encounters. It reflects the lives of Europeans in all their
richness: who we are, where we come from, and where we are going.
The Festival venues have encompassed the length and breadth of Europe, from Førde in Norway to Segovia in
Spain, and from Cork to Moscow. This year it will be hosted by Czech Radio in the charming town of Český Krumlov!

PROGRAM FESTIVALU | FESTIVAL PROGRAMME
Středa | Wednesday 19. 7. 2017
18.00–19.00 Jitka Šuranská Trio
Česká republika | Czech Republic

19.30–20.30 Tomáš Kočko & ORCHESTR
Česká republika | Czech Republic

21.00–22.00
Trio Zuzana Lapčíková – Emil Viklický –
Josef Fečo

15.00–15.50 Vent Negru
Švýcarsko | Switzerland

16.00–16.50 Sen Svaja
Litva | Lithuania

17.00–17.50 Ponk

Česká republika | Czech Republic

18.00–18.50 Ethnolika
Bulharsko | Bulgaria

Česká republika | Czech Republic

19.00–19.50 232 Strängar

Čtvrtek | Thursday 20. 7. 2017

20.10–21.00 La Banda Morisca

14.00–14.50 Pengetős Trió
Maďarsko | Hungary

15.00–15.50 Puuluup
Estonsko | Estonia

16.00–16.50 LOYKO
Rusko | Russia

17.00–17.50 Kjorstad Brothers
Norsko | Norway

18.00–18.50 RADA
Bělorusko | Belarus

19.00–19.50 InFidelis
Polsko | Poland

20.10–21.00 Monika Drasch Quartet
Německo | Germany

Pátek | Friday 21. 7. 2017
14.00–14.50 Quintet Valday
Rusko | Russia

Švédsko | Sweden
Španělsko | Spain

Sobota | Saturday 22. 7. 2017
15.00–15.50 Lepistö & Lehti
Finsko | Finland

16.00–16.50 Ștefan Vodă Ensemble
Moldavsko | Republic of Moldova

17.00–17.50 Katarína Máliková & ansámbel
Slovensko | Slovakia

18.00 –18.50 FEDERSPIEL
Rakousko | Austria

19.00–19.50 nuMori
Jižní Korea | South Korea

Změna programu vyhrazena. | The programme is subject to alteration.

Vstup zdarma | Free entrance
rozhlas.cz/folkfestival

