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DOBRÉ VĚDĚT

INFOSTÁNEK
S dotazy i problémy se na nás můžete obrátit v Infostánku, který najdete 
letos o pár metrů jinde než býval, a to hned u cesty u hlavního vstupu, 
na kraji zóny s jídelními stánky. K dostání jsou tu povalečská trička, tašky 
a další povalečský merch. Narazíte tu průběžně i na kapely s jejich vlast-
ním merchem. Přijďte se podívat, co jsme pro vás připravili za novinky.
Můžeme vám zde nabít telefony (s vaší vlastní nabíječkou) a koupíte si 
tu i jízdenku zpět do Prahy naším PovalečBusem.
V neposlední řadě je Infostánek po celou dobu festivalu sběrným cent-
rem pro ztráty a nálezy.
Provozní doba Infostánku: ČT: 15–24, PÁ+SO: 12–24, NE: 08–15, tel: 
776 874 437.

VSTUP
Jsme rádi, že se Povaleč mohl vrátit do starých kolejí, bez plotů 
a s doporučeným vstupným. Výše vstupného, kterým přispějete na 
financování celého festivalu, je na vás. Doporučujeme ale přispět 
částkou alespoň 550 Kč* a více. Současně s tím, že se snažíme 
zachovat festival co nejdostupnější všem, čelíme bohužel i my vše-
obecnému zdražování nákladů. Zároveň vám chceme nabízet stále 
lepší program i servis a věříme, že minimální doporučené vstupné 
550 Kč je za tři dny nabitého programu stále symbolické a k udržení 
festivalu nezbytné. Děkujeme tak všem, kteří nás podpoří a přispějí!

Vážíme si toho, že se rozhodnete přispět i většími částkami. Pokud 
zaplatíte 800 Kč a více, dostanete od nás památeční textilní pásku, 
vstup na zámek a dvě piva zdarma.

Za 1200 Kč a více vás odměníme památeční textilní páskou, vstu-
pem na zámek, čtyřmi pivy a také budete moct po celou dobu festi-
valu využívat zadarmo sprchy.

*Minimální doporučená částka je podmínkou pro obdržení tištěného 
programu.
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PARKOVIŠTĚ A STANOVÁNÍ
Parkoviště jsou letos dvě, obě za jednotnou cenu 400 Kč/auto. 
U Áčka je standardní parkoviště pouze pro auta – stanování u aut je 
zde zakázáno jak z bezpečnostních, tak z kapacitních důvodů. Dru-
hou možností je ParkCamp u Céčka, na kterém je možné stanovat 
přímo u vašeho auta. V ceně parkování je záloha 100 Kč, kterou 
dostanete zpět, pokud při odjezdu vrátíte parkovací kartu a naplněný 
odpadkový pytel (buď na baru, u hlavního výjezdu nebo na parkovišti).
Stanování na Povalči je zdarma kdekoliv na loukách kolem Áčka 
a Béčka. Stejně je to i v sadu, kde se vyspíte rozhodně lépe, jelikož 
program na Céčku končí nejdříve.
Pamatujte, prosím, na to, že čelíme období extrémního sucha a roz-
dělávat ohně je v celém areálu i okolí striktně zakázáno!

SPRCHY A WC
V této sekci pro vás máme samé dobré zprávy. Vedle zámku jsou opět 
umístěny mobilní sprchy a je jich dvakrát tolik, co loni. Otevírací doba 
sprch je následující: ČT: 15–21, PÁ+SO: 9–21, NE: 9–15. 
Sprcha stojí 50 Kč a platí se v Zahrada Baru. Pro návštěvníky s nejvyšší 
(žlutou) páskou jsou sprchy po celou dobu zdarma.
Další novinkou je, že vedle sprch u zámku jsme umístili také kontejner 
se splachovacími toaletami, který, doufáme, do velké míry přispěje 
k čistotě areálu a komfortu všech zúčastněných.

BARY A JÍDLO
Část barů (Bar u Pubstage a B Bar) je otevřena nonstop po celou dobu 
festivalu. Ostatní bary (A Bar, Zahrada Bar, C Bar, Deziluze Bar, Čajovna) 
přes noc zavírají (Zahrada Bar již ve 22:00). Sortimenty jsou různorodé, 
na B Baru například najdete největší výběr tvrdého alkoholu, Zahrada 
Bar zase nabídne výborné kafe z kavárny Kaldi a širokou nabídku neal-
koholických nápojů. Rozmístění všech barů a výčepů (včetně valečské 
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Prádelny, Biostatku a Jinotaje) naleznete v mapce areálu.

O vaše prázdné žaludky se postará bohatý výběr stánků s jídlem, které 
najdete jak v jídelní zóně na Áčku, tak v sadu u Céčka.

V celém areálu funguje systém zálohovaných vratných kelímků. Jejich 
půjčení a vrácení je možné na následujících barech: A Bar, Bar u Pub-
stage, B Bar, C Bar, Zahrada Bar, Deziluze Bar. Na ostatních barech 
a výčepech lze kelímek pouze vyměnit špinavý za čistý. Prosíme vás, 
abyste barmany nežádali o natočení nápoje do již použitého kelímku 
nebo do vlastních nádob. Z hygienických důvodů to není možné.

POVALEČBUS A KYVADLOVÁ DOPRAVA
Na festival a zpět vypravujeme PovalečBus mezi Prahou a Valčí. Zpá-
teční autobusy do Prahy jedou v neděli v 10:30 a v 15:00. Jízdenky 
lze zakoupit v Infostánku, místo nástupu je u horního kostela vedle 
vchodu do areálu. Cena za jednu jízdu je 290 Kč.

Zároveň zajišťujeme autobusové svozy do Lubence, na které na-
vazují linky Flixbusu do Prahy a Karlových Varů. Odjezd kyvadlové do-
pravy probíhá také od horního kostela v časech od 9:30 a od 15:00 
podle navazujících spojů Flixbusu. Kapacita je omezená, buďte na mís-
tě v předstihu.

MERCH
Na Infostánku si můžete vybrat trička či tašky s designem letošní-
ho Povalče. Žhavou novinkou mezi naším merchem jsou krásné ple-
cháčky, povinná výbava do vašeho kempovacího arzenálu. Pro skalní 
nadšence nabízíme také kompletní sadu plakátů ze všech 16 ročníků 
festivalu. Přijďte to omrknout!



ČISTÝ FESTIVAL
Povaleč se letos opět zapojil do projektu Čistý festival a snaží se co 
nejlépe třídit odpadky k následné recyklaci. K tomu je určen zelený 
bod, který najdete u Áčka, a také několik sběrných míst pro tříděný od-
pad rozmístěných po areálu.  Koše jsou rozděleny na tři části - žlutá na 
plasty a plechovky, modrá na papír a černá na směsný odpad. Prosíme 
vás, abyste nám pomáhali udržovat celý areál co nejčistší. Díky!

ZDRAVOTNÍCI
S akutními zdravotními potížemi a zraněními vám pomůžou naši zdra-
votníci, kteří mají stanoviště vedle Infostánku u hlavního vstupu na 
Áčku. Pokud budete mít vy či někdo ve vašem okolí zdravotní problém, 
neváhejte se na ně obrátit. Ve vyloženě akutních případech se obraťte 
na jakéhokoliv nejbližšího organizátora s vysílačkou, aby přivolal rych-
lou pomoc zdravotníků na místo, kde je třeba.

BEZPEČNOST A KRÁDEŽE
Apelujeme na vás, abyste ve stanech nenechávali žádné cenné věci! 
Každoročně bohužel řešíme několik případů vykradených stanů a ne-
existuje systém, který by tomu dokázal zabránit. Prosíme, dávejte 
si na své věci pozor. Pokud něco ztratíte a nebo naopak najdete, 
obraťte se s tím na Infostánek, který je centrálním místem pro ztráty 
a nálezy.

SUCHO A OHEŇ
Letošní sucho a nebezpečí vzniku požárů se nevyhýbá ani Valči. 
Nebereme to vůbec na lehkou váhu a důrazně vás prosíme, abyste 
úpěnlivě dbali na bezpečné a pečlivé típání cigaret, a to výhradně 
do popelníků. Kouřit můžete v prostorech barů, stageí a v centrální 
části zámecké zahrady. Mimo tato místa ale, prosíme, nekuřte.

DOBRÉ VĚDĚT
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V zalesněných a špatně přístupných částech areálu platí zákaz 
kouření, a to včetně cesty skrz les z Béčka na Céčko.
V celém areálu i jeho bezprostředním okolí platí přísný zákaz roz-
dělávání ohňů. V neposlední řadě připomínáme, že do lesa nad 
Béčkem je vstup z těchto důvodů striktně zakázán.
Pokud byste zaregistrovali jakýkoliv náznak ohně, nahlaste to ko-
mukoliv z organizátorů a volejte rovnou linku 150. Na místě máme 
hasičský dozor, který je přítomen na stanovištích zdravotníků. Na 
všech barech a stageích jsou umístěny hasicí přístroje, abychom 
mohli v každém případě co nejrychleji zasáhnout.

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
Aktuální epidemická situace je trochu zrádná. Sice momentálně 
nejsou v platnosti žádná vymahatelná opatření, ale riziko náka-
zy koronavirem je stále velmi aktuální. Spoléháme na to, že jsme 
všichni v této otázce rozumní a ohleduplní. I tak bychom však ještě 
rádi zdůraznili, chovejme se zodpovědně - pokud se necítíte zdra-
ví, nemá smysl zůstávat na festivalu a riskovat nakažení ostatních 
návštěvníků a vašich kamarádů.
To nejmenší, co pro své zdraví můžete udělat, je mýt si ruce a použí-
vat dezinfekce, které najdete na barech po celém areálu.

PIVO PRO UKRAJINU
Aktuální politická situace ve světě nám není lhostejná. Na každém 
baru si proto v průběhu celého Povalče můžete dát zavěšené „Pivo 
na Ukrajinu“ nebo vrátit kelímek bez nároku na zálohu. Veškeré vy-
brané peníze z těchto dvou položek po skončení pošleme na po-
moc lidem zasaženým válkou.

DOBRÉ VĚDĚT



Přijímáme dýška i přes Trisbee,
stačí zadat vyšší částku.

Děkujeme!

Přijímáme dýška i přes Trisbee,
stačí zadat vyšší částku.

Děkujeme!
Přijímáme dýška i přes Trisbee,

stačí zadat vyšší částku.
Děkujeme!



ČTVRTEK

18:20

20:00

21:40

23:20

01:15

19:10

20:50

22:30

00:15

02:15

—

—

—

—

—

ISLAND MINT

DUKLA

MADHOUSE EXPRESS

POST-HUDBA

VLOŽTE KOČKU

SUMMER ROCK

INDIE POP

PSYCHADELIC SPACE ROCK

POST-HUDBA

LIVE HOUSE ELEKTRO

21:00

22:30

00:00

01:00

04:00

FEDOR

IOB

LITTERBIN

MNDT

FIXER AND SKINNY 
BASTARD

ELECTRO-HOUSE

ELECTRO-NIC

POST TRANCE / HYPER CLUB / UK CORE

GRIME / BASSLINE / BASSHOUSE

DNB, 90S ELECTRONIC MUSIC, HIP HOP, 
DANCE GUITARS

ČTVRTEK



ČTVRTEK ČTVRTEK

18:00

19:30

21:00

22:35

00:15

18:45

20:15

21:50

23:25

01:05

—

—

—

—

—

CYBERGROUNDS

SÉPIE Z HOR

±0

FERTILIZER

VÍT HASL

INTELLIGENT DANCE MUSIC

MODERN JAZZ

NOISE POP

UNDERGROUND SPACEPUNK

PROG ROCK TECHNO FUSION

16:45

19:10

20:50

22:30

00:15

02:15

18:20

20:00

21:40

23:20

01:15

04:00

—

—

—

—

—

—

BÍŤÁK ALEŠ

KÁČA A SÁRA

IT‘S EVERYONE ELSE

LAOKOON

BODY OF PAIN

I DANCE LIKE THIS (DJ)

BEATOVÁ SÍŇ SLÁVY

KAMARÁDKY A PIANO

LIVE INDUSTRIAL ELECTRO NOISE

ALTERNATIVE RAP

EMO SYNTH

AFTERPARTY



PÁTEK

13:45

15:25

17:05

18:55

21:00

23:10

01:10

14:35

16:15

17:55

19:50

22:10

00:20

02:20

—

—

—

—

—

—

—

PONDĚLNÍCI

SKETA SYN

FRANKIE & THE 
DEADBEATS

ZOOBLASTERS

KATARZIA

HENTAI CORPORATION

BRATŘI

HRDÝ BIZÁR ROCK

SLOW PUNK BLUES

CZECH COUNTRY

ZOO DANCE

DECONSTRUCTED POP

TRASH ROCK‘N‘ROLL

LIVE TECHNO

15:00

16:00

17:00

19:00

20:30

22:30

00:00

01:30

03:00

04:30

07:00

ODODDNT

SAFE AS MILK

SUBWAY

JAMAMBA

AHZ & ANNITA

KAN-JACCA

AKIRA

PHILIP TBC

2K

GRIMA & DANOK

TOMMY PROTLACK

UKG

NATIVE 80S PLEASURES

ATMO D‘N‘B

DEEP D‘N‘B

D‘N‘B

D‘N‘B

D‘N‘B

D‘N‘B

D‘N‘B

TECH-HOUSE/BREAKS

MASH-UP

PÁTEK



PÁTEK PÁTEK

13:00

14:30

16:00

17:30

19:05

20:55

22:30

00:10

13:45

15:15

16:45

18:15

19:55

21:45

23:30

01:00

—

—

—

—

—

—

—

—

TRESKA JEDNOSKVRNNÁ

RAWDEUS

HAYOKA

N.V.Ú.

BODY PACKAGE

COLD COLD NIGHTS

PŘEKVAPENÍ

DBKL X MNDT

TRASH BOYBAND

POST-ROCK ELECTRO

ROCK

PUNK

TRIPHOP POST-ROCK

INDIE POST-ROCK

TAJEMNEJ KONCERT

ALTERNATIVE RAP

14:35

16:15

17:55

19:50

22:10

00:20

02:20

04:00

15:25

17:05

18:55

21:00

23:10

01:10

04:00

05:00

—

—

—

—

—

—

—

—

MLUVÍCÍ ŠUTR

ADOLPHO

CRINGE PRINCE

I S TEBOU

MECCAVERIUS SOCIETY

FRAU ZWEI

RYZG 

IDYLA (NOUSTRESS LABEL)

FOLK

FOLK

BIZÁR RAP

EMO MEME POP

ALTERNATIVE POST-ROCK

PUNK TEK

LIVE TECHNO

TECHNO



SOBOTA

14:00

15:40

17:20

19:10

21:05

22:55

00:45

14:50

16:30

18:10

20:10

22:05

23:55

01:55

—

—

—

—

—

—

—

JINÝ METRO

JOHANNES BENZ

NANO

BASTA FIDEL

P/\ST 

HUGO TOXXX

MOAAN EXIS

ALTERNATIVE FOLK POP

ALTERNATIVE POP

INDIE

SKA

ALTERNATIVE RAP

RAP

LIVE INDUSTRIAL TECHNOISE

12:00

14:00

16:00

17:30

19:00

20:30

22:30

00:00

01:30

03:00

04:30

06:00

07:30

DAYLIGHT DJS

COMANDEER

GOLDSTAR

VOITA

LEOHT

TOFFA & KILLYA & FDP

SABIANI

KAPLICK & SAKU

PENDAPON

TNC

LUKKAST

ELKAS

DNCK

CHILL OUT

TRIP HOP/BIG BEAT

FUNK

FUNKY BREAKS

ELECTRONIC

BREAKBEAT

ELECTRONIC/BREAKS

BREAKBEAT

TECHNO

TECHNO

TECHNO

HOUSE

INDIE HOUSE

SOBOTA



SOBOTA SOBOTA

13:10

14:40

16:20

18:00

19:40

21:20

23:00

13:55

15:30

17:10

18:50

20:30

22:10

23:55

—

—

—

—

—

—

—

IPU

WHYYES

TRIBE-J

LEA‘S APARTMENT

SHALLOV

SLUT

PACINO

ONE MAN GUITAR SHOW

SHOEGAZE DREAM-POP

EXPERIMENTAL MATH ROCK

SOFT ROCK

PUNK POST-ROCK

HARDCORE

MELANCHOLIC PUNK

13:10

14:50

16:30

18:10

20:10

22:05

23:55

01:55

03:00

14:00

15:40

17:20

19:10

21:05

22:55

00:45

02:50

05:00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

MR. PINK AND THE BAD 
THOUGHTS

DRUM‘N‘RAP

OLAF OLAFSONN AND THE 
BIG BAD TRIP

FAIL TOGETHER

RUTKA LASKIER

HRTL

CHCI PNUTÍ

DMITRIEVNA

W€TCH¥  & Ψ

EMO COUNTRY FOLK

FLOW TEK DRUM‘N‘RAP

ALTERNATIVE ROCK

FOLK PUNK

PUNK EMO

MODULAR ELECTRONIC

ELECTRO PUNK-ROCK

TECHNO DARK POP

BIZÁR MUSIC MOSAIC



Č  T  V  R  T  E  K

20:00 DUCTUS DEFERENS: SMRDÍŠ 
TY! / MÍSTO: ZÁMEK / POLITICKO-
DADAISTICKÁ SKICA

DIVADLA

P  Á  T  E  KP  Á  T  E  K

13:00 
 
 
14:30 
 
 
 
15:30 
 
 
 
19:00 
 
 
 
 
20:00 
 

OLDSTARS: VZTEKLÍ PSI / MÍSTO: 
ZÁMEK / DIVADELNÍ GANGSTERKA 
 
ROGER THAT. / MÍSTO: 
LETOHRÁDEK / AUTORSKÁ 
PREZENTACE 
 
SAYSOMETHING: TAJEMSTVÍ 
VESMÍRU / MÍSTO: ZÁMEK / 
IMPROVIZACE 
 
RODINNÉ DIVADLO: DIOS 
/ MÍSTO: LETOHRÁDEK / 
EGOEROTICKÉ LOUTKY PRO 
DOSPĚLÉ 
 
ČAS, KDY UMÍRAJÍ VOSY (POL) / 
MÍSTO: ZÁMEK / LGBT ROAD TRIP

DIVADLA

PROGRAM ZAHRADY

11:25 
 
11:30 
 
 
 
13:30 
 
 
 
 
 
 
15:00 
 
 
 
 
17:30

ROZTOMILÁ KOŤÁTKA 
 
GORBAČOV. RÁJ / VITALIJ 
MANSKIJ / LOTYŠSKO, ČR / 
2020 
 
VOXPOT - REPORTÁŽ 
Z KYJEVA: PŘÍPRAVY 
NA OBLÉHÁNÍ / VOXPOT 
/ ČR / 2022 + DEBATA S 
ŠÉFREDAKTOREM VOXPOTU 
VOJTĚCHEM BOHÁČEM 
 
BRATRSTVÍ / FRANCESCO 
MONTAGNER / ITÁLIE, ČR / 2021 
+ ONLINE DEBATA S REŽISÉREM 
FRANCESCEM MONTAGNEREM 
 
SVÉRÁZ ČESKÉHO 
RYBOLOVU / IVANA PAUEROVÁ 
MILOŠEVIČOVÁ / ČR / 2021 + 
DEBATA S REŽISÉRKOU IVANOU 
PAUEROVOU MILOŠEVIČOVOU

PROMÍTACÍ SÁL

PROGRAM ZAHRADY

10:00, 
11:00 
 
12:00 
 
 
18:00 
 
20:00 

BANGOVÉ KARBANĚNÍ 
V SALOONU DEZILUZE 
 
ČOLO - KUMBIA FREESTYLE 
DANCE WORKSHOP  
 
NEO-INDIAN PARTY MAKE-UP  
 
KARAOKE

SALOON DEZILUZE

19:00 - 
20:00

SAY SOMETHING NICE / 
VERNISÁŽ VÝSTAVY

KOVÁRNA

11:30 - 
19:00

SAY SOMETHING NICE / 
VÝSTAVA 

KOVÁRNA



10:30- 
11:15  
 
13:00- 
14:30  
 
 
16:00- 
17:00

DAMÚZA: UŠI PRO 
PRINCEZNU / DIVADLO PRO 
DĚTI  
ANIČKA BŘENKOVÁ & 
KÁČA HRONOVÁ: HUDEBNÍ 
TÁBORÁČEK / KONCERT NA 
PŘÁNÍ  
JAKUB ČERMÁK: 
ČARODĚJNICE PETRANA / 
DIVADLO PRO DĚTI

DĚTSKÁ STAGE

Č  T  V  R  T  E  K

P  Á  T  E  K

11:45  
14:00  
17:00  
18:00  
 
19:00  
19:35

HANZÍK  
MUZIKANTI BEZ DOMOVA   
BOB RATHAN  
MIROSLAV SOSOI A ČERNÁ 
TROJKA  
SWAG AWAY   
GORALE ORIGINALE

BUSKER STAGE

PROGRAM ZAHRADY

11:00 
  
12:00 
  
13:30 
  
14:00 
  
15:00  
17:00 
  
18:00

SESTRY V SUKNI / 
PŘEDNÁŠKA  
BYLINKAMI PROTI ÚZKOSTI / 
WORKSHOP  
KRISTIÁN KOPŘIVÍK / 
AUTORSKÉ ČTENÍ  
KNEDLO ZELO WEAR / 
PŘEDNÁŠKA  
ZEĎ / WORKSHOP  
AZ KVÍZ / VĚDOMOSTNÍ 
SOUTĚŽ  
SLAM POETRY / 
PERFORMANCE

ŠAPITÓ SESTER V SUKNI

11:00 
 
 
 
13:00

BARBORA PLACHÁ: ČESKÁ 
HUDBA PRO HARFU V 
PRŮBĚHU STALETÍ / HARFA 
 
MATOUŠ PĚRUŠKA A KRISTINA 
VOCETKOVÁ: DUO BOHÉMO / 
HOUSLE A CELLO

KOSTEL NEJSV. TROJICE

PROGRAM ZAHRADY

11:30- 
12:30  
12:00- 
18:00  
13:00- 
13:45  
14:00- 
18:00  
14:00- 
20:00  
16:00- 
16:45  
 
V PRŮBĚHU CELÉHO DNE:

JÓGA / WORKSHOP /            
ZAHRADA  
SÍTOTISKOVÝ WORKSHOP KZW 
X PŘIZNEJ BARVU / ZAHRADA  
DRUM CIRCLE / WORKSHOP/ 
ZAHRADA  
UPCYKLAČNÍ WORKSHOP / 
ZAHRADA  
KADEŘNICTVÍ A SALÓNI KRÁSY 
/ U KAŠNY  
DRUM CIRCLE / WORKSHOP / 
ZAHRADA  
 
 
DROPIN / INFORMAČNÍ STÁNEK 
/ ALKOTESTERY / OD 18:00  
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS 
POMOCI / INFORMAČNÍ STÁNEK 
/ TESTOVÁNÍ  
ŽIVOT90 & STRUKTUROVANÝ 
DIALOG / INFORMAČNÍ STÁNEK  
JÁ NA TOM DĚLÁM / DÍLNA  
ULTRAVAGANT ŠAPITÓ / VIBE 
ZONE  
POTULNÁ GALERIE / UMĚNÍ  
MALOVÁNÍ HENNOU & VÝROBA 
ŠPERKŮ Z ČESKÝCH KORÁLKŮ

DOPROVODNÝ PROGRAM



S  O  B  O  T  A

11:00 
  
 
11:00 
 
  
12:30 
  
 
14:00 
  
 
16:00 
 
 
  
17:30 
  
 
 
18:00 
  
 
 
20:00 
  
 
 
22:00

VILMA VOJTÍŠKOVÁ: 
CIRKUSOVÁ DÍLNA / MÍSTO: 
ZAHRADA   
OLDSTARS: MACBETH / 
MÍSTO: ZÁMEK / OPENAIR 
SHAKESPEARE  
CLIFTON: ZROZENÍ DVOJICE 
/ MÍSTO: LETOHRÁDEK / 
DETEKTIVKA  
GEN D: STRAŠIDLO 
CANTERVILLSKÉ / MÍSTO: 
ZÁMEK / SVIŽNÁ KOMEDIE   
FUKRUCH: NIWAHANMJÓ 
CICINDELIDAE / MÍSTO : PŘED 
ZÁMKEM / ALTERNATIVNÍ 
MOZAIKA  
ČESKÉ NÁRODNÍ 
IMPROVIZAČNÍ DIVADLO: 
IMPROZERO / MÍSTO: ZÁMEK / 
Z NULY NA STO IMPRO  
FUKRUCH: NIWAHANMJÓ 
CICINDELIDAE / MÍSTO : PŘED 
ZÁMKEM / ALTERNATIVNÍ 
MOZAIKA  
FUKRUCH: NIWAHANMJÓ 
CICINDELIDAE / MÍSTO : PŘED 
ZÁMKEM / ALTERNATIVNÍ 
MOZAIKA  
RUSSIAN BOOK OF DEAD 
(RU/PL/CZ) / MÍSTO: ZÁMEK / 
PROTIVÁLEČNÉ PŘEDSTAVENÍ

DIVADLA

PROGRAM ZAHRADY

11:30 - 
19:00

SAY SOMETHING NICE / 
VÝSTAVA 

KOVÁRNA

10:55 
 
11:00 
 
 
 
 
14:00 
 
 
 
 
 
15:15 
 
 
 
 
17:00

ROZTOMILÁ KOŤÁTKA 
 
DIGITÁLNÍ DISIDENTI / 
BARBORA JOHANSSON / ČR 
/ 2021 + DEBATA S HYNKEM 
TROJÁNKEM Z ORGANIZACE IURE 
 
HLASY PRO PREZIDENTA ANEB 
POKUS O KONTRAREVOLUCI 
/  MARTIN KOHOUT / ČR / 
2021 + DEBATA S REŽISÉREM 
MARTINEM KOHOUTEM 
 
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO 
ŽIVOTA / ADÉLA KOMRZÝ / ČR / 
2021 + DEBATA S REŽISÉRKOU  
ADÉLOU KOMRZÝ 
 
NĚCO DÁT MUSÍŠ / JOHAN 
KOLÍNSKÝ / ČR / 2022  + DEBATA 
S REŽISÉREM JOHANEM 
KOLÍNSKÝM

PROMÍTACÍ SÁL

10:00 
 
11:00 
 
 
13:00 
 
14:00 
 
 
16:00 
 
 
17:00

SESTRY V SUKNI / PŘEDNÁŠKA 
 
DELIBERATIVNÍ DOPOLEDNE / 
DISKUSNÍ FÓRUM 
 
MECH / PŘEDNÁŠKA 
 
MLADÁ TUŠ / ČASOPIS INK / 
AUTORSKÉ ČTENÍ 
 
SAMOLÉČBA ROSTLINAMI / 
PŘEDNÁŠKA 
 
COOL-DJ-SCHOOL / WORKSHOP

ŠAPITÓ SESTER V SUKNI



S  O  B  O  T  A
12:00- 
13:00  
12:00- 
18:00  
12:00- 
13:30  
13:00- 
14:00  
13:00- 
15:00  
16:00- 
16:45  
14:00- 
20:00  
V PRŮBĚHU CELÉHO DNE:

DOPROVODNÝ PROGRAM
JÓGA SMÍCHU / WORKSHOP /            
ZAHRADA  
SÍTOTISKOVÝ WORKSHOP KZW X 
PŘIZNEJ BARVU / ZAHRADA  
WORKSHOP STRUKTUROVANÉHO 
DIALOGU S MLÁDEŽÍ / U STÁNKU  
RELAXAČNÍ TECHNIKY / 
WORKSHOP / ZAHRADA  
ŠIMRÁRNA / RELAX /           
ZAHRADA  
ŽIVÉ KNIHY / STÁNEK /        
ZAHRADA  
ULTRAVAGANT                               
BITVA BAREV  
 
DROPIN / INFORMAČNÍ STÁNEK / 
ALKOTESTERY  
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS 
POMOCI / INFORMAČNÍ STÁNEK / 
TESTOVÁNÍ  
ŽIVOT90 & STRUKTUROVANÝ 
DIALOG / INFORMAČNÍ STÁNEK  
JÁ NA TOM DĚLÁM / DÍLNA  
ULTRAVAGANT ŠAPITÓ / VIBE 
ZONE  
POTULNÁ GALERIE / UMĚNÍ  
MALOVÁNÍ HENNOU & VÝROBA 
ŠPERKŮ Z ČESKÝCH KORÁLKŮ  
OBRAS & AKROBAD / UMĚLECKÁ 
EXHIBICE / FOTOSTĚNA

PROGRAM ZAHRADY

13:30 
 

JANA JARKOVSKÁ, MICHAELA 
AMBROSI, BOHUMÍR STEHLÍK: 
KONCERT PRO 107 FLÉTEN 
- DUO DU RÊVE A MICHAELA 
AMBROSI   / FLÉTNY A 
VARHANNÍ POZITIV

KOSTEL NEJSV. TROJICE

10:00  
 
11:00  
12:00 
  
14:00 
  
18:00 
  
18:00  
20:00

BANGOVÉ KARBANĚNÍ V 
SALOONU DEZILUZE  
KOVBOJOVKA  
METODĚJ & DOZER COWBOY 
NOON FREESTYLE SHOW  
UKÁZKA PŮVODNÍCH 
SLOVANSKÝCH RITUÁLŮ   
METOD VS. DOZER 
AFTERNOON REVANGE   
NEO-INDIAN PARTY MAKE-UP   
KARAOKE

SALOON DEZILUZE

11:15  
12:15  
14:00  
 
15:00  
16:30

THE SIDEWAYS  
PETR HRUŠKA  
LONELY SHREDDER AND 
HEAVY SMOKERS  
KITCHEN DUO  
KLUK Z HOLDINGU

BUSKER STAGE

10:30- 
11:15  
 
13:00- 
14:30  
16:00- 
17:00

KAROLÍNA HEJLOVÁ: 
SUPERHRDINOVÉ NA POVALČI 
/ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI  
DAMÚZA: VÝLET / DIVADLO 
PRO DĚTI  
NEDLOUBEJ SE V NOSE / 
KONCERT PRO DĚTI

DĚTSKÁ STAGE

PROGRAM ZAHRADY

FOTOKOUTEK
HROMÍNO & HRABÍNO

V KOVÁRNĚ

ČT:  18 – 20
SO:  14 – 18



DOPROVODNÝ PROGRAM

ZÁMECKÁ ZAHRADA
Zámecká zahrada je otevřena od rána a zavírá o desáté večer. Kromě 
hlavní části parku mezi zámkem a Áčkem se prosím pohybujte zásadně 
po cestách. Na mnoha místech hrozí propady nebo sesuvy půdy. Na 
Teatron je také třeba hledět jen zdálky!

VÝSTAVA: SAY SOMETHING NICE
Letošní výstava pod názvem Say Something Nice v půdním prostoru 
kovárny hraje na sounáležitost, cit a empatii i v době, kdy se vzájemné 
porozumění může zdát jako nedostatkové zboží. Ke čtení děl partici-
pujících umělců nepotřebuješ vysvětlení, stačí se mezi nimi na chvíli 
zastavit a jednoduše si je užít. Vystavují Olga Krykun, Jana Bernartová, 
Nonna Lorenz, Robin Seidl a Ruta Putramentaire.

VÝSTAVA: NEJSTE SAMI
V rámci letošního ročníku vznikla tři díla vytvořená ukrajinskými stu-
denty z AVU. Na třech sochařských objektech se pracovalo s čerstvý-
mi vzpomínkami na útěk před válkou, myšlenkami na přírodu/krajinu/
domov. Válka bere lidem možnost čistě uvažovat. Cesta do Valče 
nám připomněla, že existují i jiné důležité věci. Příroda je vždy přítom-
na a poskytuje nám sebe bez ohledu na situaci. Neměli bychom na to 
zapomínat ani v těžkých dobách a měli bychom dbát na vše, co je ko-
lem nás. Nejsme sami.

PROMÍTACÍ SÁL
Po roce Vánoce, filmové dárečky ovčí babičky, uvidíte, co jste ješ-
tě neviděli. Nabízíme dokumentární filmy, debaty s režiséry, chládek 
a pohodlíčko jako vždy. Plnou promítárnu perfektivních povalečů po-
třebujeme!



DOPROVODNÝ PROGRAM

DIVADLA NA ZÁMKU A JINDE
Divadelní program bude letos nejen český, ale i polský. Během festi-
valu budete mít možnost vidět řadu autorských projektů, které oživí 
především prostory Zámečku a Letohrádku. Představení budou svojí 
pestrostí zastupovat inscenace improvizované, loutkové, pohybové, 
ale i činoherní nebo politické.

BUSKER STAGE
Tato stage není žádná novinka, stává se z ní hezká tradice. Letos vám 
z koberce akusticky zahrají různorodé soubory, dvojice i jedinci. Budete 
si moci v denních hodinách po celý pátek a sobotu vychutnat předsta-
vení všemožného druhu – od klasického folku s kytárkou až po histori-
zující písně v podání sboru.

POVALEČSKÁ BOJOVKA
Unavuje tě lážoplážo povalečství, jemuž se tu všichni oddávají? Jsi 
soutěživý typ, který sem nepřijel odpočívat, nebo se ti v nabušeném 
programu přece jen nepovedlo najít v určitou chvíli nic, co by tě zauja-
lo? Přesně a především pro tebe je tu soutěž s lesními zvířátky. Začít 
můžeš správnou odpovědí na otázku KOLIKRÁT KDO BĚŽÍ K TÁBORU? 
Se správnou odpovědí přijď na infostánek. Hrát můžes celý pátek a so-
botu, vyhlášení v sobotu okolo 19:00 na Áčku.

FOTOKOUTEK
Brána času do světa clony a citlivosti se otevře v kovárně jako ilegální 
přívěšek kulturní výstavy. Někteří tvrdí, že fotografie je otiskem reali-
ty, ale je to právě naopak. Přesvědčí vás o tom Hrabíno & Hromíno ve 
svém tradičním fotokoutku. Ostatně ta pomačkaná fotografie bude 
pravděpodobně stejně jako vždycky vaší jedinou vzpomínkou...



DOPROVODNÝ PROGRAM V ZAHRADĚ
V samotné zahradě se žádná revoluce nekoná, program je roztrouše-
ný po celém jejím areálu. U jídelní zóny budou spíše osvětové aktivity, 
kde je letos novinkou například Živá knihovna zabývající se životem lidí 
s psychickými nemocemi. I letos můžete zkusit sladit rytmus s ostat-
ními na Drum circle a končetiny si již tradičně můžete protáhnout při 
józe smíchu, józe nebo workshopu relaxačních technik. Nově se mů-
žete těšit například na upcyklingové workshopy nebo zkrášlování hen-
nou. Nohejbal, volejbal či badminton budete mít příležitost si zahrát na 
hřištích u příjezdové cesty, na což si můžete půjčit vybavení v Zahrada 
Baru. Nabízí i občerstvení nebo třeba prodej žetonů do sprch…

ŠAPITÓ SESTER V SUKNI 
V šapitu se letos můžete těšit nejen na nealko osvěžení, ale i na řadu 
přednášek a workshopů. Novinkou je například performance slam poe-
try, diskusní fórum věnující se deliberativní demokracii nebo workshop 
a přednáška o síle léčivých bylin. Samozřejmostí je odpočinek u autor-
ského čtení, ale objeví se i novinky v podobě DJ-school nebo legendár-
ní vědomostní soutěže AZ-kvíz!

DĚTSKÁ STAGE
Letos poprvé se festivalové děti můžou těšit na svojí vlastní stage, 
která vyroste v zahradě a bude otevřená v pátek a sobotu mezi 10. 
a 17. hodinou. Přijďte se podívat na loutková i neloutková divadla, kon-
cert a výtvarné či divadelní dílny. Mimo to můžete vždycky přijít odpo-
čívat, obědvat, hrát si, spát, prostě cokoli vás napadne. Bezpečný a pří-
jemný prostor pro všechny děti a jejich dospělé. Všechnu moc imaginaci!

DROP IN
Berete festival zodpovědně? Navštivte červený stánek organizace 
Drop In v zámecké zahradě. Nabídne vám možnost absolvovat orien-
tační alkotestování v případě, že se chystáte vyrazit na cesty autem. 

DOPROVODNÝ PROGRAMDOPROVODNÝ PROGRAM

‰



DOPROVODNÝ PROGRAM

Najdete zde také další užitečné drobnosti, které by neměly chybět 
v kapse žádného nočního tvora. Na stánku se navíc dozvíte mnoho 
žhavých tipů, jak se vyhnout kocovině.

ULTRAVAGANT
UltraVagant i letos rozkládá své šapitó, kde si můžete zkrášlit obličej 
i nehty, nechat si vyvěštit z Tarotu nebo okouknout originální upcy-
klované kousky. V sobotu odpoledne tu proběhne jedinečná barevná 
bitva, která dá vzniknout hodně speciální limitované kolekci oblečení!

JÁ NA TOM DĚLÁM
Já na tom dělám je otevřený spolek v duchu „udělej si sám“. Hlavní náplní 
je organizace workshopů, spolutvoření, sdružování kreativních lidí a sdílení 
nápadů. U stánku si můžete vyrobit vlastní peněženku z audiokazety.

KLASICKÁ HUDBA V KOSTELE
Pro uklidnění uší i duše čeká v kostele Nejsvětější trojice na návštěv-
níky program nabízející vážnou hudbu. Tento rok se můžeme těšit na 
harfový výlet po českých zemích, na mezinárodně uznávané smyčco-
vé duo a na koncert pro 107 fléten.

SALOON DEZILUZE
Bang! Bang! Pfuuuu…. Pravé poledne. Čas na snídani na Povalči. Kde 
jinde než v Deziluze Saloonu? Kovbojský klobouk hluboko v čele brání 
přímému slunci i záři neonů. Whiskey na ledu s kovbojem, dýmka míru 
s Indiánem a po západu slunce neony a třpytky. Přijď se nechat oslnit!

PRÁDELNA
Zámecká Prádelna, to je nejlepší regionální pivo (Bakalář & Pioneer Beer Ža-
tec), kafe od fantastického pražiče Michala (Zorro Specialty co.) z Karlových 
varů, mošt od Aleše z valečských sadů, cigárka a klobásky od Pelantů 
z Doupovských uzenin, víno z Chrámců, origo kofola nebo nejlepší malinovka.



DOPROVODNÝ PROGRAM

VÝSTAVA: JEDEN ZÁMEK NAVÍC
ZÁMEK
(ČT 16:00 - 20:00, PÁ 10:00 - 19:00 A SO 10:00 - 19:00)

Zámek žije ve všech svých vrstvách. Zachráněné gotické fresky ze zničeného 
Doupova ožívají v multimediální expozici. Scénické nasvícení a hudba z dílny Mul-
tilab z plzeňské Sutnarky vám pašijový cyklus naservírují ve světle gotiky, ročních 
období nebo destrukce. 
Současné umění okupuje zámek již několik let. Jedno ráno navíc je výstava Rozálie 
Prokopcové. Nechte se unést snovými obrazy krajiny mizející i přicházející. Pro-
žitek zrození a klubání pak přináší také výstava světelných objektů Kukly a larvy 
loutkaře Jana Kindla. Skleníkem v rekonstrukci se inspiruje výstava Myšlenky ze 
skleníku ateliéru Nových médií ze Sutnarky. Tradičním hostem je u nás Figurama. 
Hostíme i přírodovědnou výstavu Sopky našeho kraje.

BRAUN TODAY!
SCÉNICKÉ LAPIDÁRIUM - KOVÁRNA PŘÍZEMÍ 
(ČT 16:00 - 20:00, PÁ 10:00 - 19:00 A SO 10:00 - 19:00)

Zažij sochy jinak! Navštivte unikátní scénické lapidárium! Sochy, které znáte z par-
ku, uvidíte v originálech v dechberoucí multimediální instalaci. SOCHY – SVĚTLO 
- HUDBA. Den, noc, bouře, vítr, oheň, barevná fantazie či kunsthistorik – tyto 
scénické režimy vás provedou největším souborem soch a sousoší z dílny M. B. 
Brauna.

ZÁMEK

VSTUPNÉ:
Pokud máte jen základní festivalové vstupné, 
podpořte nás prosím symbolickým vstupným 
40Kč. Majitelé střední, nejvyšší a královské vstu-
penky mají vstup volný. Více na https://www.
facebook.com/zamekvalec či https://www.za-
mek-valec.cz/cs  Zámek je stále místem, kde bu-
dete vítáni i mimo dobu festivalu! Ať už na běžné 
prohlídky, kulturní akce či ještě lépe na svatby!



ZÁMEK

bUsKeR

vStUp
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sTd-pOiNt

žiVoT 90 
+ StRuKtUrOvAnÝ DiAlOg
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ŠApItÓ
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1.

2.

Lapidárium - BRAUN TODAY! / Výstava

Jeden zámek navíc / Výstava 

Say something nice / Výstava

 

Sítotiskový workshop KZW + Přiznej barvu,
Upcyklační workshop MECH

Kadeřnictví

Já na tom dělám / Workshop

Fotostěna + Povaleč Tinder 

Klasická hudba v kostele Nejsvětější Trojice 

Sportovní hřiště  / Sport

Jóga, relaxační techniky10.

ZaHrAdA BaR

8.

LeToHrÁDeK

9.



Při nákupu nápoje vám bude k ceně  
přičtena záloha 50 Kč za kelímek.

Jako doklad za zaplacení  
zálohy dostanete speciální žeton, 
ten dobře uschovejte!

Žeton slouží jako ochrana proti krádežím 
kelímků za účelem jejich zpeněžení.

Kelímek bez žetonu
nelze  směnit za peníze!

Žeton budete potřebovat pouze  
při zpětné výměně kelímku za peníze. 
 
Při nákupu nového nápoje stačí vrátit použitý  
kelímek a nápoj automaticky dostanete do čistého. 

Z hygienických důvodů nelze nápoje podávat  
do již použitých kelímků či do vlastních nádob. 

Kelímek můžete vrátit na baru.

Poškozené  
kelímky 
nelze vrátit!

ZÁLOHOVANÉ

KELÍMKY

50Kč
záloha
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DOPROVODNÝ PROGRAMJINOTAJ

19:00 - 00:00 
 
00:00 - 02:00 
 
02:00 - 04:00 
 
04:00 -  09:00

KAZI ORI 
 
SPINAL  
 
VIKTOR 
 
JAZZING SHIRA

ČTVRTEK
PŘES DEN 
 
19:00 - 21:00 
 
21:00 - 23:00 
 
23:00 - 01:00 
 
01:00 - 06:00 
 
 
06:00 -  09:00 

PINGPONG DJ‘S 
 
C‘MOI  
 
RODY 
 
J. BERDYCH 
 
(MAGORS) RICHIE, 
VILDA, MARTIN B  
 
PETR K

KONEC ... DOJEZDY PRO 
HVĚZDY U BÁRU

SOBOTA

PŘES DEN 
 
19:00 - 21:00 
 
21:00 - 23:00 
 
23:00 - 01:00 
 
01:00 -  03:00 
 
03:00 -  05:00 
 
05:00 -  07:00 
 
07:00 -  09:00

PINGPONG DJ‘S 
 
FILL  
 
SWOOP 
 
BALOO 
 
CHUCK  
 
MOSKITO 
 
KEDUEL 
 
J. KADLEC

PÁTEK

Smečka NONPLUSULTRA hledá cestu k mystickým zkušenostem 
hudbou a tancem, a proto vás, bratři a sestry, zveme  jako každý rok 
na vyhlídku Jinotaj, kde bude velkej mejdan nad festivalem Povaleč!!! 
Letos to bude obzvlášť speciální, protože to bude jako za starejch 
předcovidovejch časů. Proto neseď doma v koutě, na Jinotaji budeme 
všichni spolu tančit… ÁMEN
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Gándí se těší na
CYBERGROUNDS
čt 18:00, C stage
Tadle post-apokalyptická electro-
-rocková parta odstartuje Povaleč. 
Energické trio a vesmírné syntetizé-
ry doplněné o androidí zpěvačku… 
Pařit se bude od začátku!
HajDom TydliDom se přijde podívat na

ISLAND MINT
čt 18:20, A stage
Od prvního nádechu psychedelic-
kejch melodií nezbejvá posluchači 
než se poddat nostalgický atmosfé-
ře navozený kapelou, která ukázkově 
zvládá vyvolat snivej vibe známýho 
žánru a nabít ho čerstvou energií.

Roza je nadšená z
KÁČA A SÁRA
čt 19:10, PUB stage

Celoživotní přátelství a láska k hudbě, 
která sálá na publikum i mezi jednotli-
vými písněmi. První album je dlouhodo-
bě v procesu a živý koncerty jsou jedi-
nečný a výjimečný. Kdy se tohle zase 
stane, neví ani holky samy, že to bude 
krásný, jsem ale přesvědčená už teď.

Adéla je nadšená z
DUCTUS DEFERENS: SMR-
DÍŠ TY!
čt 20:00, zámek

Skupina kočovných divadelníků, každý 
za svojí klávesnicí, prochází nenávist 
po českým internetu a na tobě je už 
jenom si sednout a pořádně se tomu 
vysmát. „Každý má právo na svůj vlast-
ní názor, ale je nutné říkat ho nahlas?“

MatějKýbl si nenechá ujít
IT‘S EVERYONE ELSE
čt 20:50, PUB stage
Hudba, která útočí ze tmy, láme ho-
rizonty, trhá notám nožičky a tančí 
na hrobě kauzality. Too hardcore for 
electro kids, too electro for hardco-
re kids.

Rozalie doporučuje
LAOKOON
čt 22:30, PUB stage
Klenot letošního roku. Propraco-
vané beaty a avantgardní texty, 
které by mohly fungovat zvlášť. 
Dohromady ale posouvají celé duo 
na absurdně vysokou úroveň. Před-
staví tu Šperk, který vstal z popela 
po loni spáleném harddisku a odráží 
jejich nekonformní pohled na ubírání 
českého rapu.

Ondra Kýbl bude na
FERTILIZER
čt 22:35, C stage
Futurismus nebo retro, vyberte si. 
Elektro krabičky i kytara. Hodně 
krabiček. Show a energie. Zvukově 
originální, party level strop. Vaše 
hlavy budou pohnojený a budete si 
to užívat.

Emma by nerada propásla
MALOVÁNÍ HENNOU
pá + so 12:00–17:00, zahrada
Už dlouho chceš udělat něco hrozně 
šílenýho? Tak tohle je úplně crazy. Kot-
vu na rameno, srdce proťatý šípem na 
čelo a jméno svý festivalový lásky na 
prdel. Nezapomenutelnej zážitek.

POVALEČ DOPORUČUJE
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Eliška podporuje
KZW X PŘIZNEJ BARVU - 
SÍTOTISKOVÝ WORKSHOP
pá + so 12:00–18:00, zahrada
I přes všechny předprodeje sis 
nezvládnul zarezervovat Povaleč 
tričko a na infostánku zbejvá po-
slední XSko, do kterýho se prostě 
nenacpeš? Nebo by sis chtěl udělat 
vlastní Povaleč merch ze svýho ob-
líbenýho kousku? Doraž do zahrady 
na KZW X Přiznej barvu sítotiskovej 
workshop a třeba odejdeš ještě 
s dalším esem v rukávu.

Lůca se těší na
SPOLEK MECH - 
WORKSHOP 
pá 14:00, zahrada

Věděli jste, že ze zbytkového od-
padu jdou vyrobit fakt super věci? 
Spolek MECH vám na workshopu 
představí jednoduchý upcyklační 
vychytávky. Mimo jiné, je to banda 
sympatických lidí, u kterých se rádi 
zastavíte i jen tak na pokec o třídě-
ní, recyklaci a upcyklaci.

Marfi s Kristýnou doporučujou zajít 
na film
BRATRSTVÍ 
pá 15:00, promítací sál

Výjimečná příležitost vidět výjimeč-
ný film. Tyhle tři bratři jsou z Bosny 
a ne od Svěráka. Jak zvládnout 
odchod otce do vězení, dospívání 
i zdánlivě nabytou svobodu mimo 
přísně islámskou výchovu.

Nat by nerada propásla
FRANKIE & THE 
DEADBEATS
pá 17:05, A stage
Punkáči, co v týdle kapele nasa-
děj kovbojskej vohoz a zahrajou 
bezvadný country. Všichni museli 
ujít dlouhou cestu, než přišli na 
to, že country je žánr mezi žánry 
a s touhle kapelkou ovládnou po-
valečskou main stage jako nikdo 
předtim. (Stejně se na to všichni 
těšíme nejvíc, protože celou stavbu 
jedem v autech Country rádio.)

Kuba snad uvidí
SVÉRÁZ ČESKÉHO
RYBOLOVU
pá 17:30, promítací sál
Rybičky, rybičky, Rybáři jedou! Do 
Norska. S basou piv. Jestli si potře-
buješ odpočinout a nabrat síly před 
pátečním večerem (kterej je mimo-
chodem pořádně nadupanej), tak se 
přijď podívat, co dělá parta chlapíků 
ve věku tvýho táty ve volném čase. 
Drama ani napětí v tom úplně hledat 
nejde, nicméně dokument doslova 
přetéká takovým tím bodrým čes-
kým srdíčkem.

Ondra Kýbl skáče radostí z
BODY PACKAGE
pá 19:05, C stage
Návštěva z Polska. Synťáky, atmo-
sféra, triphop. Kytary, atmosféra, po-
strock. Umné proplétání dvou zdánli-
vě nepříbuzných žánrů, ženský zpěv, 
charisma. Jo, chceš to hodně slyšet.
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Mišan se rozbrečí na
I S TEBOU
pá 20:50, PUB stage
Je léto. Prázdniny u babičky, dovolená 
u moře. Jenomže s časem zjišťuješ, 
že babičky odcházejí a i to moře se Ti 
vzdaluje, nebo už neomyje všechny 
rány. Jeden z toho neví, co se sebou. 
Naštěstí se můžeme vidět na Povalči. 
Jo, i s Tebou.

Nadšení jsme všichni...
KATARZIA
pá 21:00, A stage
...a Rozka nemá slov a hrozně se těší 
na Katarzii, která přijede navíc s Oli-
verem Torrem a bude to výborný!

Bára Č. využije
RELAXAČNÍ TECHNIKY - 
WORKSHOP
so 13:00, zahrada
Před dvěma týdnama během hodně 
unavené cesty z fesťáku mi kámoš-
ka v autě povídala o workshopu rela-
xačních technik, kterej se odehraje 
v sobotu v zahradě. To ve mě fakt zare-
zonovalo - kdyby mi takovej workshop 
někdo tehdy rovnou uspořádal, možná 
by následující tři dny přetrvávající ko-
covina nebyla zas tak nesnesitelná… 
(A proto tenhle workshop určitě dám!)

Michaela má radost z
JINÝ METRO
so 14:00, A stage
Ukulele je taky nástroj, přijďte se 
přesvědčit! Tyhle holky vám dvou-
hlasně předvedou, jak líbezně se dá 
zpívat i o tom, jak se vám fotr vrací 

z odvykačky nebo o zklamání ze 
školní jídelny. Dáte si radši smaže-
nou tilápii nebo skupinovou terapii? 
Servírujou v sobotu na Áčku!

Anička zve na
NEDLOUBEJ SE V NOSE
so 16:00, dětská stage
Hej rodiče, chyběla vám na Povalči 
kapela pro děti? Tak tady ji máte! 
A navíc se jedná o pětici výtečných 
herců, loutkářů a muzikantů, kteří 
vaše děti pořádně roztančí a pravdě-
podobně nezůstanete sedět ani vy!

Michaela si nenechá ujít
BASTA FIDEL
so 19:10, A stage
Když se moji rodiče nad programem 
rozhodovali, na kterej den Povalče 
přijet, váhali mezi Basta Fidel a kon-
certem vlastní dcery….co vám budu 
povídat, nemam jim to za zlý. Takhle 
to dopadá, když ve svý mladický ne-
rozvážnosti ukážete svým old folks, 
co zrovna posloucháte, a oni z toho 
na rozdíl od vás nikdy nevyrostou.

Indián se nemůže dočkat
SHALLOV
so 19:40, C stage
Jemný kytarový pasáže, post-roc-
kový malování zvukovejch krajin, 
občas až pomalu blackový borde-
lózní party. Takhle a i mnohem víc se 
dá popsat trojčlenná bratislavská 
kapelka. Je to prostě mega nástřel, 
ale dokážou bejt i krásně citlivý. Tak 
nabíhej na céčko, co ty víš, příští rok 
už jim možná bude malý.

POVALEČ DOPORUČUJE
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Fíla doporučuje
RUTKA LASKIER
so 21:10, PUB stage
Jihomoravské post-hardcorové 
uskupení, které drtí vše v kotlině 
pod podiem pekelnými riffy a demo-
nickým řevem. V nestřežené chvíli 
vás ale kapela překvapí kontrastem 
ambientních andělských melodií 
a zasněných básní, míchajících se 
a narážejících do vašich bezvládných 
těl tak, jako lodě zmítající se v Posei-
donově víru. Chcete zažít stavy mezi 
smrtí, zrozením, extází a truchlením? 
Nebo aspoň trochu pochopit bytí na 
naší hroudě putující nekonečným 
vesmírem? Přijďte na Rutka Laskier!

Marfi a Kristýna rozhodně jdou na
SLUT
so 21:20, C stage
A Země se pohnula. Protože jí nic 
jinýho nezbylo. Nejslepší hardkor 
masakr, co vás zadupe do země 
a ustřelí vám hlavu. Špunty nechte 
doma, tohle bude absolutní.

Sára by mega chtěla jít na
RUSSIAN BOOK OF DEAD 
(RU/PL/CZ)
so 22:00, zámek
Taky vám přijde surreálný, že válka 
na Ukrajině trvá už tak dlouho, že o ní 
vznikají divadelní hry? (... mně teda 
jo.) O to víc jsem zvědavá na tohle 
syrový a super aktuální představení, 
v jehož středu stojí současní disi-
dentští Rusové, izolovaní součas-
nou situací jak od zbytku světa, tak 
od vlastních spoluobčanů.

Řemdih hlásá:
HUGO TOXXX
so 22:55, A stage
Chrrrust! Dlouhodobě podvyživený 
rapuchtivý návštěvník Povalče dostá-
vá konečně tučně nažrat. Na menu je 
rapová svině, jako příloha sobí sauté 
nebo opičí filé a zapíjí se to krabím 
džusem. Valečské severozápadní 
srnkobraní se ctí a 808 fanfárou vítá 
v oboře majitele českého rapu, Huga 
Toxxxe. Nejvyšší čas, aby mezi dreda-
ma, toikama, psím smellem a langoše-
ma na zámku zasedla šlechta.
Matěj B. má radost z
MOAAN EXIS
so 00:45, A stage
Mocnej, industriálně špinavej, hu-
debně jednoduchej, extrémně na-
šláplej nářez. Duo francouzů se roz-
hodlo nám přijet rozbít hlavní stage 
muzikou, která ti urve uši (a metal 
to neni) a to za pomoci svejch primi-
tivních rytmů v tempu, který je rych-
lejší, než bejvá úplně zdrávo. Bubny 
ze železa, paličky z kladiv a hlasivky 
z ostnatýho drátu vás rozpařej na 
Áčku v sobotnim nočnim čase. Lás-
ku nečekej...
Rachel se nemůže dočkat
BUSKER STAGE
pá–so, zahrada
Program je nadupanej a šílenej! Přijď-
te si odevšeho trochu odpočinout 
na akustickou buskerstage v zahra-
dě. Ať už to budou vracející se Go-
rale Originale v pátek 19:35, nebo 
povalečský first-timers Kitchen Duo 
v sobotu ve 14:30!
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