Příloha č.1.
Léto v Tančírně
Neděle 17.6. Never Sol a Katarína Máliková koncert
Katarína Máliková je slovenská zpěvačka a písničkářka. Doprovází se na klavír,
klávesy a syntezátor. Se skupinou spoluhráčů natočila debutové album Pustvopol, na
které nahrála úpravy lidových písní ze Zvolenska i své vlastní autorské skladby. Dle
reakcí je mimořádně atmosférické. Album bylo oceněno ve slovenské anketě Radio
Head Awards v kategoriích debut roku, nahrávka roku v kategorii world music/folk a
album roku (cena kritiků).
Never Sol: Silný vztah k písničkářství, spletité akordické postupy, syntetizéry a hlas
jsou základními kameny hudby Never Sol. Po úspěšném vydání debutového alba
Under Quiet následovala reedice alba u prestižního německého labelu Denovali, který
otevřel Never Sol cestu do Evropy. Sára Vondrášková alias Never Sol reprezentovala
Českou republiku například na měsíčním workshopu Red Bull Music Academy v
Tokiu, složila hudbu pro dvě úspěšná divadeLní představení Jany Burkiewiczové,
byla součástí elektroakustického projektu Tomáše Dvořáka Floex. Pravidelně
vystupuje v Čechách i v zahraničí.
Neděle 1.7. Marek Novotný koncert /busking stage/
Skladby Marka Novotného se pohybují na hranici hudby vážné a jazzové. V roce 2010
dokončil “master studies” v oboru jazzové kompozice a aranžování na University of
Massachusett. Studoval zde pod vedením nositele ceny Grammy Jefrey Holmse. Za
posledních 10 let byl členem mnoha hudebních ansámblů. Spolupracoval například s
Feng – Yün Song, se kterou se zúčastnil koncertního turné po Číně, kde Trio PUO a
Feng – Yün Song získaly hlavní cenu na mezinárodním hudebním festivalu Chang –
Sha/CHINA. Po dokončení studia kompozice úzce spolupracoval s americkým
filmovým skladatelem a producentem Alexandrem Jankem (Moje Tlustá Řecká
Svatba, Man on the Moon). Se svými hudebními projekty koncertoval v Německu,
Norsku, Dánsku, Velké Británii, USA nebo Číně. Více info: www.marek-novotny.com
Úterý 3.7.Žofie HUDBA KRÁLOVEN: Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová –
harfa koncert
Projekt „Hudba Královen“ v Javorníku!
Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová (harfa) představují projekt "Hudba
královen," který mapuje a koncertně realizuje hudbu žen skladatelek všech časových
období uvedených v historických souvislostech. Autorkou tohoto dlouhodobého
projektu (vznikl 2008) je flétnistka Žofie Vokálková, která svůj projekt v komorní
podobě představila s velkým úspěchem v New Yorku a festivalech v USA, v Rusku Petrohradě, Litvě, Německu a na mnoha místech ČR v koncertní komorní řadě ČF a
FOK. Některé koncerty v rámci projektu přináší též obohacení o výtvarnou část, módu
a šperkařství. Právě umění žen v současné době přináší významné obohacení
evropské i světové kultury. Pro bližší informace navštivte
www.klasternihudebnislavnosti.cz.

Středa 4.7. koncert Rescued /USA/ koncert
Rescued je hudební skupina z USA hrající křesťanskou hudbu s nádechem folku,
jazzu, gospelu. Do Česka přijíždí po čtvrté. Tentokrát především na oslavy 50. výročí
křesťanských setkání na Travné. Jejich koncerty jsou nejen k poslechu, ale i
pozváním ke společnému zpěvu.
Sobota 7.7. Ivo Cicvárek a Pavel Čadek koncert /busking stage/
vo Cicvárek vydal několik písničkářských desek ve spolupráci s vynikajícími
muzikanty – album Velký svět bylo nominováno na folkového Anděla za rok 2013.
Podílel se také na řadě nahrávek jiných interpretů, spolupracoval s Petrem Bende,
Věrou Martinovou, vokální formací Mošny, skupinou Jablkoň, Žofií Kabelkovou a
dalšími. Hraje na klavír a kytaru, v současné době ho doprovází violoncellista Pavel
Čadek. Pavel Čadek je prvním českým písničkářem hrajícím na violoncello místo
obligátní kytary (pro tento nový žánr používá název cello-folk). Sám se s nadsázkou
označuje za něco mezi Nohavicou a Apocalypticou. Jeho píseň &quot; Nelajkla mi
status&quot; zvítězila v soutěži Notování a &quot; Úředníkův song&quot; zase v
Písničkářské videolize. Na koncertech vystupuje buď sólově, nebo se svojí Úcellovou
kapelou.
Neděle 8.7. Tomáš Klus /koncert/  a beseda k tématu Lesy na Jesenicku
Navazuje na českou písničkářskou tradici a svou tvorbu a interpretaci neomezuje
hudebními žánry. Pro jeho tvorbu je typický důraz na text a melodii, spolu s vlivy
předchůdců a jeho vlastním výrazem. Ve svých textech se nebrání komentování
situace ve společnosti.
Čvrtek 12.7. Zrní koncert
Již legendární česká hudební skupina z Kladna. V roce 2012 vydala skupina album
Soundtrack ke konci světa, za které byla nominována na cenu Vinyla i Apollo za
nejlepší desku roku a ve čtyřech kategoriích na cenu Anděl 2012. Nakonec si odnesla
tu za Objev roku. V září 2014 vydala skupina album Následuj kojota, za které získalo
nominaci na album roku v cenách Apollo a tři nominace na ceny Anděl 2014. V
březnu 2017 vychází album "Jiskřící", které představí i v Tančírně.
Sobota 14.7. Listověj koncert /busking stage/
Listověj, hudba z Vysočiny, je volným pokračováním kapely Žalozpěv. Jejím nosným
tématem byla mystická krajina Vysočiny a literární kořeny doby florianovské. Tedy
čas, kdy se na Vysočině setkali Jakub Deml, Otokar Březina, Anna Pammrová, Jan
Zahradníček a Bohuslav Reynek.
Svoje dílo kapela zhmotnila na třech CD nosičích, ve sbírce básní a textů „Ptal jsem
se skřivanů“ a v nejednom rozhlasovém pořadu. Především však v mnoha setkáních
s posluchači a v doteku krásných míst. :w
 ww.listovej.cz
neděle 15.7. Funky bonkers koncert /busking stage/

Funky bonkers je čtveřice jesenických muzikantů a studentů gymnázia a ZUŠ
Jeseník, která se zformovala v roce 2017. Funky bonkers hrají svěžím způsobem
"covery" známých popových a rockových skladeb z různých období světové tvorby.
Skupinu tvoří Štěpán Jati - trubka, Jana Čížková - alt saxofon, Petr Velc - tuba, David
Svoboda - bicí souprava.
Sobota 21.7. Narozeniny Tančírny - Sestry Havelkovy /dobová módní přehlídka/
a taneční večírek s Original vintage orcherta
Přijďte na stylovou dobovou tancovačku do Tančírny i na dobovou modní přehlídku a
oslavte tak 100. výročí vzniku ČSR! Akce se koná ve spolupráci s MěKS Javorník.
PROGRAM:
15 hod: Modní přehlídka dobového dámského i pánského oblečení - průřez módou
20. století. Přehlídku doprovodí koncert kapely Sestry Havelkovy / místo konání
MěKS Javorník
17 hod: Prohlídka veteránů - dobových automobilů a motocyklů, vyjížďka městem
Javorník a k Tančírně v Račím údolí / místo konání MKS Javorník
19 hod Lekce swingu od tanečníků Original Vintage Orchestra / místo konání
Tančírna Račí údolí
20 hod Koncert a večírek v podání Original vintage orchestra/ místo konání Tančírna
Račí údolí
Sestry Havelkovy: h
 ttp://www.sestryhavelkovy.cz/
Original Vintage orchestra: https://www.vintageorchestra.com/
Neděle 22.7. Aleš Macenauer ZAPOMĚLSEM koncert /busking stage/
ZAPOMĚLSEM je sólový projekt Aleše Macenauera. Hudba mísí prvky lo-fi
písničkářství s alternativními až experimentálními přístupy a texty jsou prodchnuty
melancholií jesenických a rychlebských hor. V dubnu 2017 vyšlo debutové album
NAD HLAVOU, letos na podzim bude následovat další.
Neděle 29.7. Beata Bocek koncert /busking stage/
Beata Bocek je česko-polská či slezská písničkářka. Zpívá většinou polsky, výjimečně
i česky, francouzsky či švédsky. Natočila čtyři sólová alba, za zatím poslední (2012)
Ja tutaj mieszkam byla nominována na Anděla v kategorii world music. V letech
2007–2011 hrála s kapelou Ležérně a vleže; vedle toho v letech 2009–2011 působila
kolem Beaty Bocek doprovodná kapela Beata Bocek Band. Někdy vystupuje v duu se
švédským multiinstrumentalistou Christofferem Strandhem buď se svými písničkami
nebo se Strandhovými písničkami v rámci kapely Chris Beach.
Pátek 3.8. Bratři Ebenové koncert
Legendární kapela, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové.
https://www.youtube.com/watch?v=NTj4_arPyTs
Sobota 4.8. Geniální Tančírna dětem /den her a vynálezů pro děti a celé rodiny/

Přijďte si hrát, tvořit, vynalézat! Budeme vyrábět mlýnky do Račího potoka.
Sestavíme si vlastní světlušku do tmy. Budeme řezat, pilovat, vrtat, lepit, stříhat,
vyrábět, stavět ze stavebnic všeho druhu! Program bude bavit nejen kluky a holky,
ale také táty a mámy i prarodiče. Jednotlivými dílnami vás provedou zkušení lektoři a
lektorky, vynálezci a vynálezkyně :) Dílny jsou průchozí a je jen na vás, kolik času
zde strávíte. Pořádá Tančírna ve spolupráci se spolkem Geniátor z.s.
Čtvrtek 9.8. Žamboši koncert
Žamboši je folkové duo Jana Žambocha a Stanislavy Brahové (dnes Žambochové)
ze Vsetína. V dubnu 2006 vyšlo u Indies Records debutové album "To se to hraje…",
které bylo oceněno Andělem v kategorii Folk & country. Janovy texty jsou často
postaveny na jemném humoru a pointách, někdy však jsou i o závažných tématech.
V květnu 2009 vyšlo album Přituhuje, které opět získalo Anděla v kategorii Folk &
country. Od podzimu 2006 s nimi vystupuje bubeník Jiří Nedavaška.
Neděle 12.8. 20 hod Ille koncert
Poznávacím znamením kapely Ille je zahraniční zvuk a české texty. S minulým albem
získala Ille největší počet nominací na Ceny Anděl, a to v kategoriích objev roku,
skupina roku a skladba roku s písní "Holka ve tvý skříni". Pražská čtveřice Ille okolo
zpěvačky Olgy Königové přichází s očekávaným druhým albem nazvaným Pohádky.
Album vychází spolu s novým videoklipem k písni "Na druhé straně". Ille pořád lehce
surrealisticky zpívají o vztazích. Nadhled i odvaha se odrážejí v aranžích a mírně
našláplejším tempu oproti debutu. Autorsky se na albu podílí celá kapela a do dvou
písní přispěl spisovatel Jaroslav Rudiš.
19. - 25. 8. Letní taneční škola swingu
Lektorské vedení: tanečníci ze Swing busters
Neděle 26.8. Ondřej Kozák koncert /busking stage/
Ondra Kozák – multiinstrumentalista, člen několika kapel, skladatel, hudební lektor a
autor publikací. V rámci sólového vystoupení však především kytarista a zpěvák
hrající písně blízké svému srdci. Americká folková klasika namíchaná s energickým
bluegrassem, sentimentální country a autorskou invencí.
26. -30.8. Mezinárodní bodyweather a butoh workshop Bohemia Rosa
Lektorské vedení: Miloš Šejn a Frank Van de Ven
Čtvrtek 30.8. Roman Dragoun koncert
Roman Dragoun je český hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel.
Od začátku 90. let 20. století spolupracoval s nejrůznějšími hudebníky jako jsou
například Bára Basiková, Michal Pavlíček, Raven, Marakana, Leona Machálková či
Lucie Bílá. V roce 1995 vydal své první sólové album Stín mý krve. V letech 1997 a

1998 hrál a zpíval v roli Ježíše v muzikálu Jesus Christ Superstar. Na přelomu 20. a
21. století vydal druhé sólové album Slunci blíž (2000) a působil v muzikálu
Apokalypsa. V roce 2009 vydal své třetí sólové album Otlučená srdce, na kterém
hostovalo mnoho dalších rockových i jazzových hudebníků. V roce 2012 byl
posluchači Radia Beat vybrán do Beatové síně slávy v kategorii „Osobnost“, do které
byl uveden 17. května 2012. Album Samota bylo podle týdeníku Instinkt jedním z pěti
nejlepších českých alb roku 2016.
Neděle 2.9. Jan Aurdlický koncert /busking stage/
Bluesové melodie a hlas jako Tom Waits.
Pátek a sobota 28. - 29.9. Festival V centru / Im Zentrum
Výtvarní umělci, spisovatelé a hudebníci otevřou v jesenickém regionu prostor
určený ke společnému setkávání a budou odkrývat bývalé Sudety i v jejich kulturní
rovině. Hlavní těžiště akcí, které svojí šíří přesahují jednotlivé obory, tvoří dodnes
vytěsněné lokální dějiny této pohraniční oblasti. Program zahrnuje čtení, koncerty,
výstavu, rozhovory u kulatého stolu, umělecké prezentace a performance. Pozvání
přijali Kateřina Šedá, Jakuba Katalba, Petra Morsbach, Wolfgang Aichner, Werner
Mally, Kalle Laar, Jakub Čermák a divadlo DDTPP, a další… Více na:
http://imzentrum.eu/

….
Pozn. V rámci tzv. formátu "busking stage" představíme v průběhu léta různé
začínající i již zcela etablované a uznávané hudebníky.

