Hradecký slunovrat 2019 láká na Värttinä, Sto zvířat, Kafka Band nebo Ventolina
Napsal uživatel Hradecký slunovrat
Pondělí, 28 Leden 2019 23:35

Přehlídka v krásném areálu zámku v Hradci nad Moravicí vstupuje do svého šestého ročníku a
hlásí jména prvních účinkujících. O víkendu od 28. do 29. června 2019 pořadatelé nabízejí
pestrý program, dokazující, že hudba se obejde bez žánrových hranic a že festivalový program
se nemusí svým kolegům podobat jako vejce vejci.
Pořadatelé odkrývají program postupně, každý pondělní večer zveřejní další jméno. Návštěvníci
již ví, že se mohou těšit například na
Kafka Band
, skupinu osobnostní nejen z hudebního světa (hudebník a výtvarník Jaromír Švejdík, spisovatel
Jaroslav Rudiš a další), s jejich novým programem nazvaným
Amerika
. Pozvání na “nejpohádkovější zámek ČR” přijala take populární kapela
Sto zvířat
, mezinárodně úspěšné duo
Tara Fuki
, energická skupina
Ghost of You
, snad i Bílou věž roztančí hudebník a producent
Ventolin
a v neposlední řadě se na Hradci představí take legendární kapela
Dunaj
, která se po letech vrací na scénu.

Každý rok si diváci objeví na Hradeckém slunovratu pro ně dosud neznámou zahraniční
kapelu, pro níž pak v anketách hlasují jako pro hvězdu festivalu. Letos bude jistě na podobné
překvapení aspirovat
Irdorath - divoká
world music z Běloruska, která neomezeně a naprosto svobodně využívá nejrůznější kulturní
vlivy ve svých vlastních kompozicích.
Zpěvné a chytré písničky nabídne Jarret a vzpomínku na legndární skupinu čp. 8 partička
muzikantů kolem bývalého člena kapely
Petra Linharta
.
Mnoho dalších kapel ještě čeká na své uveřejnění, ale již teď je jisté, že největší hvězdou
tohoto ročníku bude Värttinä, finská legenda a jedna z nejdůležitějších skupin světové world
music.
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Jaroslav Kmenta v Salonu Mechtilde
Jenže na Hradecký slunovrat nejezdí návštěvníci zdaleka jen za hudbou. Velkým lákadlem je S
alon Mechtilde
, tak se souhrnně jmenuje program zahrnující diskuze, přednášky, výstavy nebo projekce filmů.
Název je poctou Mechtildě Lichnovské, výjimečné ženě, která se ve svém životě věnovala
podpoře kultury a společenského života, přátelila se se spisovateli, mysliteli či malíři,
upozorňovala na nebezpečí nacismu a Adolfa Hitlera a sama napsala 17 knih. Tato moderní a
emancipovaná žena milující svobodu a oplývající kritickým myšlením i vysokou inteligencí byla
ztělesněním toho, co se Hradecký slunovrat snaží naplňovat.
Prvními ohlášenými hosty této scény jsou investigativní novinář Jaroslava Kmenta a hudební
publicista
Ji
ří Plocek
.
Nová grafická tvář festivalu

Festival představil také zcela nový vizuál z díly grafičky Jany Reichel, jejíž práci mnozí
návštěvníci Hradeckého slunovratu již dobře znají, právě ona je totiž autorkou etiket vín z Vina
řství Krásná hora
.
"Pro mě je ten festival o naději,"
říká
Jana
a dodává:
"O naději, že to ještě někde mezi lidmi funguje. Tak to vnímám: muzika, jídlo, víno, debaty... za
vraty zámku, taková oáza. Není to jen o zážitku. Ale o inspiraci, setkání."
Konkurz na Welcome scénu s rekordní účastí
Také letos proběhl konkurz na Welcome scénu, která bude opět umístěná v neplacené zóně
volně přístupné i pro návštěvníky zámku. Počet přihlášených skupin se zastavil na počtu 148
(130 českých, 6 ze Slovenska a 12 polských).
„
V počtu přihlášek je to zatím jednoznačný rekord ze všech ročníků HS a jistota, že tato scéna
opět bude mít vysokou úroveň a představí skvělé kapely,“
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říká Ondra Oborný, kterého spolu s Milanam Tesařem z Radia Proglas čeká těžký úkol vybrat
čtrnáct šťastných, kteří si zahrají na Hradeckém slunovratu 2019.
Gastrofestival se skvělou muzikou
Hradecký slunovrat ukazuje, že je v programu docela dobře možné spojit interprety všech žánrů
od folklóru až po čistou elektroniku, aniž by vznikl nestravitelný mišmaš. Mezi muzikanty, kteří
zde již vystoupili, se ale šíří i šuškanda o skvěle reagujícím publiku i zdejší pohostinnosti, která
neopomíjí kvalitní víno (take letos pořadatelé připravují ve spolupráci s Vinařstvím Krásná hora
dvě festivalové cuvée s programem na etiketě) a vybranou gastronomii, názorně předvádějící,
že to jde i bez všudypřítomných klobás, šizených bramboráků a jen údajně asijských nudlí. “Na
pestré a kvalitní nabídce jídel i nápojů, si dáváme opravdu záležet a jsme rádi, že se tato
informace šíří. Dokonce jisté mlsné jazyky tvrdí, že Hradecký slunovrat je vlastně takový
gastrofestival s výbornou hudbou,”
dodává šéf festival Vašek Müller.
Vstupenky aktuálně pořídíte za speciální cenu 499 Kč (a navíc množstevní slevy 5+1 a 8+2
zdarma).
Hradecký slunovrat 2019
Zámek Hradec nad Moravicí, 28.-29. 6. 2019
http://hradeckyslunovrat.cz
Vstupenky zde:
https://goout.net/cs/listky/hradecky-slunovrat-2019/myid/
Událost FB:
https://www.facebook.com/events/2042727962632335/
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