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Festival Boskovice odtajňuje hlavního headlinera: Je jím americká parta Dälek
V termínu 5.–8. července se na jihu Moravy odehraje 26. ročník multižánrového festivalu
Boskovice. K již dříve potvrzeným interpretům jako jsou například hiphopeři Prago Union nebo
americký baskytarista Fernando Saunders nyní přibývají další dvě hvězdná jména. Hlavním
headlinerem letošního ročníku bude legendární kapela Dälek z Ameriky. Seznam českých umělců
rozšíří producent Jan P. Muchow s kapelou The Antagonists.
Američani Dälek budou bezesporu jedním z hlavních hudebních lákadel letošního ročníku. Tahle
parta, která se vymyká všem zažitým žánrovým škatulkám, vznikla v roce 1998 v New Jersey. Hudební
publicisté o nich často s nadsázkou říkají, že se jejich hudba nachází na pomezí My Bloody Valentine,
Public Enemy, Einstürzende Neubauten či Death Grips. O tom, že je jejich vystoupení opravdu
ojedinělým zážitkem, se návštěvníci Boskovic budou moci přesvědčit v pátek večer na hlavní stage
v areálu letního kina. Základem jejich vystoupení budou především skladby z nového alba
Endangered Philosophies.
Neméně zajímavé bude i sobotní vystoupení vyhledávaného producenta Jana P. Muchowa, který stojí
mimo jiné za filmovou hudbou u více než 30 celovečerních filmů. Postaral se například o hudbu
v kultovních Samotářích a ve snímku Teorie tygra. Jan P. Muchow návštěvníkům filmové skladby
zahraje naživo společně s kapelou The Antagonists, která je složená z významných osobností české
hudební scény. Na pódiu se objeví například zpěvačka Ema Brabcová, frontman Please The Trees
Václav Havelka nebo skladatel a multiinstrumentalista Marek Doubrava. Tento hudební projekt měl
v minulém roce premiéru na festivalu Soundtrack Poděbrady, kde se odehrálo jediné loňské
vystoupení. Jelikož letos mají v plánu jen pár koncertů, budou návštěvníci Boskovic svědky opravdu
unikátního vystoupení.
Festival si ani v letošním roce neklade žádné žánrové hranice. Kromě hlavní scény, která bude stejně
jako v předchozích letech v amfiteátru letního kina, si pořadatelé pro návštěvníky tradičně přichystali
i program na mnoha dalších zajímavých místech v okolí bývalé židovské čtvrti v Boskovicích.
Milovníkům jazzu a blues by rozhodně neměla uniknout scéna v zámeckém skleníku. Ta bude ve
čtvrtek večer zasvěcená blues (Jamie Marshall, The Bladderstones, Bluesweiser, Band of Heysek),
v pátek a v sobotu bude oděná výhradně do jazzového hávu. K vidění tu budou umělci a seskupení
jako Limbo, Tomáš Sýkora nebo Zorba že ja Buddha, ale také zástupci jazzové německé scény, např.
duo Heribert Dorsch – Günter Heinz a další. Pro návštěvníky je také připravena elektronická scéna
v bývalém boskovickém klubu Sklepy, další hudební program se bude konat v synagoze a
v evangelickém kostele.
Na své si přijdou i filmoví fajnšmekři, pro které bude v kině Panorama nachystaná čtyřdenní filmová
projekce. Filmy budou rozděleny do tematických bloků (např. narozeniny Rychlých šípů, zločiny
českého komunismu, sté výročí vzniku Československa). Pro fanoušky výtvarného umění budou po
celém městě připraveny i nejrůznější výstavy (např. Viktor Karlík, Vendula Chalánková, Jaroslav
Bárta). Chybět nebudou ani divadelní představení pro dospělé i děti (např. Buchty a loutky, divadlo
Naboso) nebo autorské čtení (např. Jáchym Topol).

Více informací nalezne na www.boskovice-festival.cz.
Festival Boskovice – festival pro židovskou čtvrť, 5.–8. července 2018
Dälek (USA), Fernando Saunders (USA), Prago Union, Jan P. Muchow & The Antagonists, The Circus
Brothers, Terne Čhave, Chantal Poullain a Štěpán Markovič Trio, Nylon Jail, Acute Dose, Ille,
Kieslowski, Lucie Redlová, Beata Bocek, Mirek Kemel, Johuš Matuš, Šuranská & Uvira, Sýček, Bavor a
Javor, Sun & Dead, Bad Karma Boy (SK), Limbo (CZ/SK/UA), Band of Heysek, The Bladderstones, Jamie
Marshall and Amplified Acoustic Band, Romanovská/Tichý/Hrubý Trio, Kašuba/Kořínek/Ubrová,
Vložte kočku, Killiekrankie, United Cans Unlimited, Dřevěné pytlí v jutových uhlích, OTK a další.
Vstupenky v prodeji na Goout.cz. Více info na www.boskovice-festival.cz.

Pořádá Unijazz ve spolupráci s městem Boskovice a rodinou Mensdorff-Pouilly.
Festival Boskovice 2018 finančně podpořili:
Ministerstvo kultury ČR, město Boskovice, Státní fond kultury ČR, Jihomoravský kraj, Česko-německý
fond budoucnosti, Nadace Český hudební fond, Nadace Život umělce, Nadační fond obětem
holocaustu, Legal Partners.
Všem partnerům děkujeme za přízeň.

