Jak, kdy a proč na FolKaliště
Napsal uživatel Lucy
Neděle, 29 Květen 2011 18:12

Malé vysvětlení na úvod. FolKaliště je pojmenování festivalu, pořádaného na počest 10.
výročí založení 1. historického fanklubu skupiny
Žalman
a Spol
.
Název vzešel z ankety a hlasování mezi fanklubáky.
Fanklub vznikl v roce 2001 a zpočátku se srazy odehrávaly na různých místech a v různých
dobách. Po pěti letech s výměnou vedení přišel i nápad na vyhledání vhodného stabilnějšího
místa. Do cesty přišla i chalupa Na Bělici v Kalištích u Humpolce.

Bývalá kovárna, dnes hojně využívána k víkendovým akcím a letním táborům, se ukázala v
nejlepším světle. Péče a srdečnost domácích všem učarovala natolik, že místo fanklubáci přijali
za své na věky věků nebo alespoň do nedohledné budoucnosti.
Kulatiny jsme se rozhodli oslavit trošku netradičně a místo běžného setkání uspořádat festival
složený z vystoupení kapel, které mají k Žalmanovi velice blízko. Zveme na něj nejen členy, ale
i širokou veřejnost.
A nyní už k věci, aneb na co a kdy se máte těšit:
Vše vypukne v sobotu 11.6. 2011 od 14:00 na louce u již zmíněné chalupy Na Bělici. Kromě
„domácí“ kapely
Žalman a Spol, která bude, pochopitelně,
zlatým hřebem večera, se můžete těšit také na formaci
Žalman a hosté
,
Devítku
,
Marien
,
Nezmary
a také nastupující folkovou generaci reprezentovanou kapelami
Pocity
a
Passage
.
Kdo nevlastníte auto, nezoufejte, kyvadlová doprava z Humpolce zajištěna. Ubytování ve
vlastních stanech zdarma.
Příjemné prostředí, skvělí lidé, občerstvení za ceny neuvěřitelně příznivé, k tomu doprovodný
program a večerní táborák... Zkrátka, přijeďte prožít příjemné odpoledne a večer v kouzelném

1/2

Jak, kdy a proč na FolKaliště
Napsal uživatel Lucy
Neděle, 29 Květen 2011 18:12

údolí. Uvidíte, litovat rozhodně nebudete.
Podrobnější informace najdete na webu http://www.zalman.cz/festival/index.html
Teší se na vás pořadatelé z fanklubu i PS Jitřenka Kaliště.
V nejbližších dnech budete mít také možnost zasoutěžit si o volňásky na festival, sledujte
FOLKtime.cz.
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