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INFOSTÁNEK
S dotazy, připomínkami či problémy se na nás můžete obrátit v Info-
stánku, který najdete nedaleko hlavního vstupu. Tam jsou také k do-
stání například povalečská trika, tašky, brýle, zapalovače a kšiltov-
ky. Nabijeme vám též vaše telefony (nabíječku si, prosíme, přineste 
vlastní) a lze si zde koupit lístek zpět do Prahy naším PovalečBusem. 
K rozebrání bude také zbytek propagačních materiálů – nálepky, le-
táčky a plakáty. Infostánek je také v průběhu festivalu centrem pro 
ztráty a nálezy. 
Provozní doba Infostánku: ČT: 15–24 h, PÁ+SO: 13–24 h, NE: 9–15 h

VSTUP
Výše vstupného, kterým přispějete na financování celého festiva-
lu, je na vás. Doporučujeme ale přispět částkou 300 Kč a více. Tato 
částka je za tři dny bohatého programu více než symbolická a k udr-
žení festivalu potřebná. Děkujeme tak všem, kteří přispějí!

Pokud přispějete 400 Kč a více, dostanete od nás navíc jedno pivo 
zdarma a volný vstup do zámku. 

Od 550 Kč získáte památeční textilní pásku, dvě piva, volný vstup 
do  zámku a  možnost využívat zdarma jinak zpoplatněné sprchy 
po celou dobu festivalu!

PARKOVIŠTĚ A STANOVÁNÍ
Parkoviště jsou dvě. Za  standardní parkoviště u Áčka vybíráme 
150 Kč. Z toho dostanete zpět 50 Kč, pokud při odjezdu vrátíte 
parkovací kartu a naplněný odpadkový pytel (buď na baru, u výjezdu 
nebo na parkovišti u akreditací). Stanování u aut je zde zakázáno jak 
z bezpečnostních, tak kapacitních důvodů.

Druhou možností je Parkcamp na  fotbalovém hřišti, který je 
za 250 Kč – opět včetně vratné zálohy 50 Kč za pytle. Je luxusnější 
a hlavně tu můžete parkovat i stanovat na jednom místě.
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Stanování na Povalči je opět 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. Rozdělávat ohně je v celém areálu 
zakázáno!

SPRCHY
V zámecké zahradě jsou vedle zámku umístěny mobilní sprchy. Otevíra-
cí doba sprch je od 9:00 do 21:00 a v neděli pak od 9:00 do 15:00. Jed-
na sprcha stojí 50 Kč a platí se v Prádelně na baru. Pro ty, kteří si pořídí 
na vstupu textilní pásku za 550 Kč, jsou sprchy po celou dobu zdarma!

BARY A JÍDLO
Velká část barů je otevřená nonstop po celou dobu festivalu. Rozmís-
tění všech barů a výčepů naleznete v mapce areálu.

O vaše mlsné jazýčky a  prázdné žaludky se postará bohatý výběr 
stánků s jídlem, které budou umístěné jak v sadu, tak v jídelní zóně 
u vstupu. Svou návštěvou jistě potěšíte i  místní hospodu U Páji, 
vinárnu U Hroznu či kavárnu U Muzea.

POVALEČBUS
Na festival a zpět vypravujeme autobusové svozy mezi Prahou a Val-
čí. Zpátky do Prahy jedou autobusy v neděli v 11:00 a v 15:00. Lístky 
lze zakoupit v Infostánku u Áčka, autobusy pak staví vedle vchodu do 
areálu u horního kostela. Cena za jednu jízdu je 150 Kč.

ČISTÝ FESTIVAL
Povaleč se letos opět zapojuje do akce Čistý festival a snaží se třídit 
odpadky. K tomu je určen zelený bod, který najdete u Áčka a několik 
sběrných míst pro tříděný odpad rozmístěných po areálu. Prosíme 
návštěvníky, aby pomáhali udržovat celý areál čistý. Bude se nám tu 
pak příjemněji žít i pařit.



DOBRÉ VĚDĚT

50Kč

záloha
50Kč

záloha

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

Jako doklad za zaplacení zálohy 
dostanete speciální kupón, ten 
dobře uschovejte!
Kupón slouží jako ochrana proti krádežím 
kelímků za účelem jejich zpeněžení.

Kelímek bez kupónu nelze 
směnit za peníze!

Kupón 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.

ZÁLOHOVANÉZÁLOHOVANÉ

KELÍMKYKELÍMKY

Poškozené
kelímky nelze
vrátit!

Poškozené
kelímky nelze
vrátit!

Kelímek  můžete vrátit na baru.

BEZPEČNOST A KRÁDEŽE

Při příchodu do stanového městečka v sadu (u C stage) budete mít 
možnost zařadit Váš stan do „registru”. V průběhu festivalu budou 
naši pověření brigádníci obcházet stanové městečko a kontrolovat, 
že si do registrovaných stanů jdou ustlat jen jejich právoplatní maji-
telé. Ani s tímto systémem vám bohužel nemůžeme zaručit, že vám 
ze stanu nic nezmizí, nebo že nám někdo neproklouzne. Snažíme se 
však alespoň předcházet tomu, aby vám do stanu lezli nezvaní hosté.

Každopádně na vás apelujeme, abyste ve stanech nenechávali 
žádné cenné věci! 

Každoročně bohužel řešíme několik případů vykradených stanů 
a neexistuje systém, který by tomu dokázal zabránit, aniž by to zna-
menalo neprodyšné oplocení areálu a důsledné kontroly u vstupu. 
A to je přesně to, co my (a věříme, že ani vy) rozhodně na Povalči 
nechceme. 

VÝBAVA SPRÁVNÉHO POVALEČE

Zastavte se u našeho infostánku a pořiďte si:

sluneční brýle

zapalovač

tašku

tílko
snapback

tričko
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ZÁMECKÁ ZAHRADA
Zámecká zahrada se zavírá se setměním. Kromě hlavní části parku 
mezi zámkem a Áčkem se prosím pohybujte zásadně po cestách. Na 
mnoha místech hrozí propady nebo sesuvy půdy. Děkujeme!

VÝSTAVA POLOČAS ROZPADU / THE HALF-LIFE
Výstava POLOČAS ROZPADU přesune na pár dní prostřednictvím 
současného umění a architektury letohrádek do budoucnosti. Jaký 
by mohl svět být, kdyby z něj najednou zcela vymizela lidská existen-
ce? Co bychom tady zanechali a co by se začalo dít? Jak rychle by se 
rozpadly budovy, které jsme postavili? Jak by si poradila zvířata bez 
nás, jaké pasti jsme jim nastražili? S čím vším by se musela vyrovnat 
příroda? Stala by se z naší planety jedna velká skládka nerozložitel-
ných věcí? A co naše historie, naše civilizace a kultura, zbyla by po ní 
nějaká stopa? Přes dvacet umělců zpracovává toto téma skrze pro-
jekce, sochy, obrazy a další instalace, v letohrádku i mimo něj.

Již tradičně můžete navštívit fotokoutek, tentokrát s tématem obý-
váku, umístěného v kůlně přilehlé k letohrádku. Přijďte si pro portrét 
během vernisáže ve čtvrtek 18:30–20:00 a v sobotu 14:00–18:00.
A pokud jste kulturně naladěni, nemiňte ani dvě výstavy na zámku, 
kde vystavují studenti uměleckých škol na výstavách nazvaných 
3NA3 a NEBYLA TO HRA, KOMTESO. Všechny výstavy můžete navští-
vit i v neděli (letohrádek 11:00–15:00, zámek 10:00–17:00).

HERNÍ CHILL OUT ZÓNA
V zahradě letos nově vyrostlo pohodlné útočiště pro ty z vás, kteří si 
budou chtít odpočinout od nabitého programu a u toho si třeba za-
hrát deskové hry. V bílém vojenském stanu na vás čekají sedací pytle 
a hromada her. Fandové aktivnějšího odpočinku si zde mohou půjčit 
sportovní propriety na volejbal, nohejbal, badminton či frisbee a po-
kořit své soupeře na přilehlých hřištích.



DOPROVODNÝ PROGRAM

PROMÍTACÍ SÁL
Během letošních projekcí na vás čeká opět slušná nálož dokumen-
tárních filmů spojená s  následnými debatami s  autory. Pro velký 
úspěch z loňska se můžete těšit na nová a  ještě lepší Roztomilá 
koťátka, natočená speciálně pro Povaleč. Promítat se budou před 
startem projekcí každý den.
Páteční promítání odstartujeme filmem Selský rozum o neblahém vli-
vu Řepkofertu na český venkov. Zajímavou cestu kolem drogového 
světa představí snímek A day in the Life. Promítat se budou hned tři 
snímky s válečnou tematikou a aby to nebyla úplná depka, promítání 
završí absurdní obrazy ze života slavných hudebníků v čele s Lacem 
Déczim ve filmu Pára nad řekou.

DIVADLO NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
Divadelní program na nádvoří zámku dá opět odpočinout vašim uším, 
zato zaútočí na vaše bránice. Nabídne ale i současnou verzi největ-
ší klasiky všech dob - Romeo a Julie v podání Oldstars. Ve čtvrtek 
večer uvidíte nový cirkus Husí krky, ze kterého vám půjde hlava ko-
lem. Již tradičně vás čeká salva improvizace od Saysomething.cz, 
20 000 židů pod mořem a Teapacks. Divadlo 100 opic se svým lout-
kově-hudebním vystoupením zabaví hlavně děti, ale dokáže oslovit 
i odrostlejší publikum. Hudební složku divadla nabízí i veselá Tragédie 
na Mississippi. Sobotní večer završí dívčí trio Maso krůtí. Těžký úděl 
moderní ženy řeší tento punkový soubor s očekávaným svérázem, 
jak tohle může jenom dopadnout..?

POVALEČSKÁ BOJOVKA
Letos jsme pro vás připravili již tradiční bojovku - pokud se chcete 
zúčastnit, zastavte se v Infostánku, kde vás personál seznámí s prů-
během hry a vyšle vás do boje!
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JINOTAJ
Metodova vyhlídka nad areálem je perfektní místo k relaxu v každou 
denní i noční dobu. Vyhlídka Jinotaj je každý rok překvapením i pro 
nás. Čtvrtek řádně odstartují Queer Noises Prague, v pátek se vystří-
dají DJ’s Bartesky, Pure13, Pavel Bidlo a Formi a v sobotu večer vás 
uvede do transu psychedelická skupina Madhouse Express.

BUSKER STAGE
Busker stage je na Povalči úplnou novinkou a experimentem. V zahradě 
budou vystupovat pouliční kapely a umělci, kteří ze sebe budou muset 
vymáčknout absolutní maximum - jen na vás a vašich příspěvcích „do 
klobouku“ bude záležet, jaký honorář si z Valče odvezou.

ZVEDNI ZADEK ZONE
Ve zvedni Zadek Zone na Vás bude již tradičně čekat bohatý program 
v  podobě workshopů, přednášek na rozmanitá témata, cestopisů 
a pub quizů. V průběhu každého dne si navíc taky můžete zahrát pe-
tanque, badminton nebo frisbee a další.
Na místě se budete moct občerstvit točeným pivkem nebo limoná-
dou a poválet se na našich kobercích třeba s vodnicí!

DALŠÍ PROGRAM V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Jako každý rok pro Vás chystáme bohatý doprovodný program v zá-
mecké zahradě. Opět na vás bude čekat velká spousta workshopů 
a přednášek. Já na tom dělám letos přichází s novinkou - kočovným 
komixatorem. V průběhu festivalu můžete spolutvořit povalečský 
komix. Mějte oči otevřené, komixator se může objevit kdekoliv.
Prostor u vodní nádrže oživí architektonická instalace Pavla Ulič-
ného a Bereniky Suchánkové „zadržet dech”, u které vám naservíru-
jeme velkou nálož autorského čtení. Snažíme se pro vás ze zahrady 
vytvořit co nejpříjemnější místo k festivalovému POVALOVÁNÍ, dejte 
nám proto vědět, jak se vám líbila.
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THE ATAVISTS

GREEN SMÅTROLL

KRAUSBERRY

THE CHANCERS

NANO

MONOSKOP

ŠPUNTKVANĚ

MUFF

JET8

N‘TOKO (SVN)

MECCAVERIUS SOCIETY

ČTVRTEK

SURF-STONER ROCK

SKA/REGGAE

ROCK

SKA-ROCK‘N‘ROLL

INDIE

TRIPHOP

ALTERNATIVE-PUNK

EXPERIMENTAL-JAZZ

SKAPUNK

RAP

ALTERNATIVE-POST ROCK

22:00

00:00

02:00

03:30

ANNITA B2B AHZ

BABE LN B2B KAN-JACCA

LA KATE

FOX MEMORIAL DJS

HOUSE

BREAKBEAT/ELECTRO

TECHHOUSE

BREAKBEAT



ŠPUNTKVANĚ

MUFF

JET8

N‘TOKO (SVN)

MECCAVERIUS SOCIETY

ČTVRTEK

17:30 ZÁMEK NENÍ PUSTÝ  /vernisáž výstavy/

19:00 ROZKOŠ: TRAGÉDIE NA MISSISSIPPI /divadlo/

21:00 CIRKUS TETY: HUSÍ KRKY /nový cirkus/

18:30–20:00  POLOČAS ROZPADU /vernisáž výstavy/

18:30–20:00  FOTOKOUTEK

Bez barů, které pokrývají svým výdělkem většinu 
rozpočtu festivalu, by Povaleč v současné podobě  
nemohl existovat. Proto vás prosíme: kupujte si pití 
na našich barech, protože konzumací vlastního alko-
holu ničíte Povaleč tak, jak ho známe a máme rádi.

LAHVÁČ ZABÍJÍ POVALEČ
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BEAŤÁK ALEŠ

SKETA FOTR

NIKOLA TESLA

MC GEY

ANAKVER

METODĚJ & DÓZR

MINEDATE

RADIO POVALEČ

COUNTRY-PUNK

ROCK‘N‘ROLL

HIP HOP

SYNTH POP

HIPHOP FREESTYLE

ALTERNATIVE HOUSE

více informací o programu na www.povalec.cz
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MARTY‘S HENPECKED 
CLUB

VASILŮV RUBÁŠ

KLARA & THE POP

MUCHA

BUG‘N‘DUB

HENTAI CORPORATION

VLOŽTE KOČKU

DJ SLATER & URBAN 
LEGENDS FEAT. FILIP 
MARKES ON SAX

SKINNY BASTARD

BEAŤÁK ALEŠ

IOB

ANS

MIDNIGHT SCIENCE

SUBJECT LOST

STA

SYNTHRONIC

HONEY T

DENOIR

BASSLINE BUDE

TOMMY PROTLACK

KOSMICKÝ ŽIRAFÁČ

SKETA SYN

BLAHOBEAT

VÍT HASL BAND

VRTULE 1

VT MARVIN

JTNB

UFAJR

DONNIE DARKO

SWING

FOLK-EXPERIMENTAL

POP-ALTERNATIVE

PUNKSCHLAGER

REGGAE

TRASH-ROCK‘N‘ROLL

ELECTRO

 
 
HOUSE

GOTH N BASS

BEAT

ECLECTIC IDM

FUNKSTEP

EBM/GIALLO/KRAUT/POSTPUNK

ATMOSPHERIC ELECTRONICA

BERLIN HOUSE

SYNTH-WAVE

GARAGE

FUNKD UP

RAVE BASSLINE

MASHUP BREAKS TECHNO

OUTER SPACE DRUM EXPERIENCE

 HOSPODA

UNDERGROUND

JAZZ-CROSSOVER

FUNKY

PUNKROCK

BREAKCORE POSTMETAL

POSTROCK

ROCK-PROGRESSIVE



PÁTEK

ZÁMEK 

ZAHRADA

BUSKER STAGE

ZVEDNI ZADEK ZONE

PROMÍTACÍ SÁL

11:25 ROZTOMILÁ KOŤÁTKA
11:30 SELSKÝ ROZUM   V. Janeček, Z. Piussi / ČR / 2017
13:20 UKAŽTE MI VÁLKU  Zdeněk Chaloupka / ČR / 2016
14:50 A DAY IN THE LIFE   I. G. Takács, Maďarsko / 2016
17:00 ZÁKON HELENA  Petra Nesvačilová / ČR / 2016

11:00 EXPERIMENT - IMPRO NA FEST /improvizace/
14:00 OLDSTARS: ROMEO A JULIE /divadlo/
16:30 DIVADLO 100 OPIC: CHYTEJ UŠIMA /divadlo/
19:00 20 000 ŽIDŮ POD MOŘEM: FAKTURA LEBKY /improvizace/

více informací o programu na www.povalec.cz

12:00 NOMÁDI, SEX A ARCHITEKTURA  /přednáška/
13:30 PRISON TATTOO /workshop/
15:00 PUB QUIZ
16:30 BALFOLK /tanec/
18:00 PLÝTVÁNÍ JÍDLEM  /přednáška/

13:00 FILIP ŠTANCL - ŽONGLÉR
14:00 STREET DRUMMERS
15:30 9KG PŘIBRALA
16:00 ELLYCE
17:00 DJ RŮŽOVÝ PARTNER ALIAS UNFORGETTABLE

12:00 JÓGA /sraz u kašny/
13:00 LUKÁŠ TOMÁŠEK /autorské čtení/
13:30 MAREK BLAŽÍČEK /autorské čtení/
14:00 KRISTIÁN KOPŘIVÍK /autorské čtení/
14:00 KLUBOVÉ KADEŘNICTVÍ / SALÓNI KRÁSY
22:55 UHURU /taneční performance v kašně/
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PLOY

VOJ & 3SKA

DBKL

RYCHTANK

JTNB DJ

FOLK

UNDEGROUND PUNK SINGER

PUNK-SWING

COUNTRY PUNK

JAZZ-FUNK

ALTERNATIVE-ELECTRONICA

HIP-HOP

TRASH-JAZZ

ELECTRO
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PRAGO UNION
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DYNAMIC (FR)
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HADEM PRO MÉHO 
MUNGA

POD ČERNÝ VRCH

KABARET DR. 
CALIGARIHO

SCHRÖDINGEROVA 
KOČKA

WUNDERBAR BAND

STŘEŠOVICKÁ KRAMLE

SHTUBY (ISR)

MUTANTI HLEDAJ 
VÝCHODISKO

HORRIBLE CREATURES

 
ALTERNATIVE

POSTMODERNÍ UNDERGROUND

 
ALTERNATIVE

 
ALTERNATIVE POSTROCK

JAZZ FUSION

PUNK/SCREAM/EXPERIMENTAL

LIVE ELECTRONIC SHOW 

EXISTECIÁLNÍ DISCO

THRASH-DEATH

10:00

11:30

13:00

14:30

16:30

18:00

19:30

21:00

23:00

01:00

02:30

04:30

06:00

08:00

DJ DUSTY

KING SOUND STEPPAZ

AZTEC

SAKU

ARK3R

LUBOSEK BONGIORNO

BEBE

TNC

STEEN

RUSTY

SCHWA

PENDAPON

VOITA

FONUS

BALKAN SWING BREAKS

REGGAE DUB

GHETTO FUNK BREAKS

BREAKBEAT

MINIMAL HOUSE

TECHHOUSE

HOUSE TECHNO

TECHHOUSE

TECHNO

BREAKS TECHNO ACID

HOUSE/TECHNO

TECHNO/ACID

FUNKY BREAKS

MINIMAL/TECHNO



více informací o programu na www.povalec.cz
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HADEM PRO MÉHO 
MUNGA

POD ČERNÝ VRCH

KABARET DR. 
CALIGARIHO

SCHRÖDINGEROVA 
KOČKA

WUNDERBAR BAND

STŘEŠOVICKÁ KRAMLE

SHTUBY (ISR)

MUTANTI HLEDAJ 
VÝCHODISKO

HORRIBLE CREATURES

DJ PRSTOV

TOMÁŠ KUNŽWART

JUMP – INTO THE 
FIELD

BLUE SWAN

SONJA VECTOMOV

ROLE

DYNAMIC SOLO

BRATŘI

STŘÍBRNÝ RAFAEL

AFTERPARTY

AMBIENT-SYNTHWAVE

JAZZ-ALTERNATIVE

 
ALTERNATIVE

BLUES-ROCK

ELECTRONIC

GARAGE-POP

ELEKTRONIKA, RAP

ELECTRO-EXPERIMENTAL

CHRISTIAN-VIOLENCE

PARTYHARD

ZÁMEK 

ZAHRADA

BUSKER STAGE

ZVEDNI ZADEK ZONE

PROMÍTACÍ SÁL

LETOHRÁDEK

11:40 ROZTOMILÁ KOŤÁTKA 2
11:45 DO ZBRANĚ   Barbora Chalupová / ČR / 2016
13:15 EXEKUCE  Andrea Culková / ČR / 2016
15:00 VÝCHOVA K VÁLCE   Adéla Komrzý / ČR / 2016
17:00 PÁRA NAD ŘEKOU  F. Remunda, R. Kirchhoff / ČR/2015

14:00 TEAPACKS /improvizace/
14:00 SAYSOMETHING.CZ /improvizace/
16:30 MASO KRŮTÍ: SOUL(Ó)ŽENY /divadlo/

18:30–20:00  FOTOKOUTEK

12:00 NOMÁDI, SEX A ARCHITEKTURA  /přednáška/
13:30 PRISON TATTOO /workshop/
15:00 PUB QUIZ
16:30 BALFOLK /tanec/

14:00 BMAJ7
15:00 LADA
16:00 TOMÁŠ FUK
17:00 RUGOSA /DJ/

12:00 JÓGA SMÍCHU /sraz u kašny/
13:00 ROBIN HENDRYCH /autorské čtení/
14:00 ZOMBÁK /autorské čtení/
14:00 ULTRAFUN /workshop filmové animace/
14:30 JAKUB SMRŠÍN /autorské čtení/
15:00 DRINK AND DRAW BY DRAWETC. /workshop/
15:00 BLÁZNI.CZ /literárně hudební show u letohrádku/



POVALEČ DOPORUČUJE

Michaela doporučuje
THE ATAVISTS
čt 18:00, A stage
Z jejich hudby se vám budou rozepí-
nat křiváky i kostkovaný košile... Tak 
všichni zavázat tkaničky a  povinně 
do kotle hned na první letošní kapelu!

Mariannka doporučuje
ŠPUNTKVANĚ
čt 18:00, C stage
Zrovna tuhle kapelu bych si na relax 
se špuntem ve  vaně nepustila. Při 
Špuntkvaních se relaxovat nedá. Ba 
naopak. Pojďme si na ně zaskočit.

Sára doporučuje
MUFF
čt 19:30, C stage
Jazz is not dead, a takhle experimen-
tální elektronická jízda vás stopro-
centně mile překvapí. Ke klidu a po-
hodě sadu na Céčku jako stvořený!

Kristýna doporučuje
NIKOLA TESLA 
čt 20:10, Pubstage
Vrátili se z turné po Balkáně, takže 
maj natrénováno-R’n’R jaxepatří. 
Už teď je jasný, čim ten čtvrteční 
mejdan rozetnout! 

Jakub doporučuje
KRAUSBERRY
čt 21:00, A stage
Jeden z hlavních důvodů, proč přijet 
na  Povaleč už ve  čtvrtek. Dejvická 
legenda, která neomrzí. Poctivej 
bigbít jak za  starejch časů, zpívání 

pod podiem, underground jak koře-
nová zelenina. Srdcovka. Oslí můs-
tek. Nebe.

Ela doporučuje
MC GEY
čt 22:00, Pubstage
Tvoje holka je tak tlustá, že se neve-
jde ani na Povaleč!

Dafčák doporučuje
N’TOKO
čt 22:35, C stage
Tenhle chlapík, dle Wikipedie, ještě 
POŘÁD neprohrál žádnej battle. Ne-
věříte? Přijďte se podívat na tohodle 
Slovince, který vás porazí na hlavu.

Anton doporučuje
MECCAVERIUS SOCIETY 
čt 0:05, C stage
Nevěříte, že v  české kotlině může 
vzniknout kvalitní post-rock? 
Tak tato pražská formace svou per-
fektní rytmikou a dokonalým vibem, 
vás jistě přesvědčí o opaku.

Michaela doporučuje
KOSMICKÝ ŽIRAFÁČ 
pá 12:30, C stage
Geniální nejen bubenická show. Nut-
no poslouchat, sledovat a  hlavně 
obdivovat.

František doporučuje
BLAHOBEAT
pá 15:30, C stage
Jestli máte rádi věci co nezní jako 
nic jiného, tak tohle blaho vám ujít 



POVALEČ DOPORUČUJE

nesmí! Čistě česká a pořádná pun-
ková záležitost co se vám zažere 
do morku kostí. Nejlepší píseň? Ce-
ment vápno!

Toník doporučuje
VASILŮV RUBÁŠ 
pá 15:20, A stage
Filip rozdejchá svuj akordeon a dav 
začne pařit. Pak Petr ukáže svuj 
unikátní buben, chlápci pogujou 
a ženský padaj v mdlobách. Zážitek, 
kterej si nenechte ujéééét.

Dafčák doporučuje
VÍT HASL BAND
pá 16:55, C stage
Kluci vám sice asi nenabídnou hrst 
trávy (možná), najisto vám ale smě-
le pošlou hravou směs funku, jazzu 
a lehké elektroniky, která je JAKO 
BŘITVA.

Toník doporučuje
VRTULE 1 
pá 18:25, C stage
“Sleduju, jak pospíchá líně, kroutí se 
jako had po krajině…” Na Povalči je 
líné pospíchání přímo žádoucí. Přijď-
te se kroutit na tuhle funky pohodu!

Michaela doporučuje
MUCHA
pá 18:40, A stage
Zatím, co já nepojedu nikam, proto-
že budu hlídat malou bejby Muchu, 
vy si jděte užít koncert. Bude to šlá-
gr, jako vždycky! Heil Hipster!

František doporučuje
PLOY 
pá 19:30, Pubstage
Že vám to sólo na kytaru něco připo-
míná? To ještě nevíte, že dostáváte 
nastřelenou jazz-funk verzi Ovčáků 
čtveráků. Již tradičně na Pubu!

Aleš doporučuje
VT MARVIN
pá 19:55, C stage
Sláva léto! Punk je když Petr má pis-
toli, Karel si zasadí sám, Alžběta je 
démon, Čert má svou průkazku, Ufon 
je veselý a  letíme Dakotou ke  stu-
dánce. Tohle pogo zboří C stage! 

Honý doporučuje 
UHURU (tanec po hladině)
pá 21:45, zahrada
Je to trochu jako s tím Mojžíšem 
akorát kratší, údernější a sakra dob-
rá podívaná. Odrazy z hladiny a divá 
Bára se svíjí v záchvatu šílenství.

František doporučuje
HENTAI CORPORATION
pá 22:05, A stage
Co dodat? Přijedou Hentai, budou 
lítat flašky Jacka vzduchem a bude 
strašnej kotel. Ostatně jako vždyc-
ky. Tahle show je tvoje bába friendly!

Réza doporučuje
UFAJR
pá 23:00, C stage
Musí tu být ještě někdo? Musí? 
Musí! Vy, my, já, ó vy lípy a tentokrát 
budou písničky o lásce až po  se-
tmění. Ufajr dospívá a hraje i po de-
sáté. a stojí to za to.
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Skinny B. doporučuje
SYNTHRONIC
pá 00:15, B stage
Z těch nejestetičtějších kusů dirty-
-neonových 80s součástek skládá 
tento DJ synťákovou jízdu po  té 
nejuhrančivější dálnici na  pobřeží 
pacifiku při západu slunce. Long live 
the new flesh!

Skinny B. doporučuje
DENOIR 
pá 02:45, B stage
Z temného hvozdu londýnského 
podsvětí přináší tento selektor bru-
tálně energické kombo garagového 
vibu a grimové zběsilosti. V moment 
tohoto vystoupení začne na  béčku 
ta největší jízda, tomu věř bráško. 
Jesus Loves Funk’d Up! 

Sára R. doporučuje
BMAJ7
so 14:00, zahrada (Busker stage)
Přijď se zaposlouchat do  klidných 
něžných melodií a zajímavých textů 
o těžkostech i radostech života. Pro 
sobotní odpoledne v  zámecký za-
hradě ideální!

Rút doporučuje
ZOMBÁK (autorské čtení)
so 14:00, zahrada
Říkají mu Zombák. Někteří ho ne-
snáší, jiní ho nasávají plnými doušky 
na každém čtení. Ať tak či tak, Zom-
bákovy básně, pásma svým přerýva-
ným rytmem připomínající slam poe-
try, dokáží vyvolat silné emoce. a to 
je ten důvod, proč se na  jeho čtení 
stále vracíme. 

Mišan doporučuje
JUMP!
so 14:45, Pubstage
Kytarista Vrtule to umí roztočit 
i  beze zbytku kapely, to ukazuje 
se svým debutem Into the Field. 
Jasně, nomen omen Skočdopole 
hrábne do  strun v  sobotu odpole-
dne na  Pubstagei a  když se zapo-
sloucháte, přenese vás z Valče až 
k příboji moře někde na pobřeží. Tak 
skákejte!

Kýbl doporučuje
WUNDERBAR BAND 
so 18:20, C stage
Fusion jazz z přelomu současnosti 
a budoucnosti. Motor dvou bubeníků 
(jeden lepší než druhý) nese vesmír-
nou loď kytaristy Martina Žárského 
a  jeho společenstva sedmou kos-
mickou rychlostí k neobjeveným ga-
laxiím. Natáhněte oči a uši (obrazně 
řečeno žejo), tohle bude nadzvukový 
a nadsvětelný!

Dafčák doporučuje
JETBONE
so 18:45, A stage
Letos na Povaleč asi sice zase ne-
dorazí švédský opalovací tým, ale 
zas na druhou stranu přijedou tydle 
kluci ze Sundsvallu, kteří vás na vl-
nách 70’s rokenrolu odnesou zpět 
do minulosti, kdy rokenrol byl král.

Aleš doporučuje
STŘEŠOVICKÁ KRAMLE 
so 19:55, C stage
Kramle, to je skoba, která se vám za-
bodne do hlavy a nepustí! Tohle tě-
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leso se valí vpřed jako mašina, která 
válcuje a drtí vše, co jí přijde do ces-
ty! Pod vnější slupkou nelidských 
skřeků chabě napodobujících zpěv 
a přímočarých melodií se skrývá ne-
skutečný zápal a s přibývajícími hu-
debníky čím dál komplexnější zvuk, 
v  němž se mísí klávesy, perkuse 
i něžné tóny violoncella. Střešovická 
kramle to tady zase rozjede!

Domous doporučuje
SHTUBY 
so 21:20, C stage
Červenej overall, teramín a nesmysl-
ný množství synt’áků. Faceless Izra-
elec zaručeně rozhejbe každej sval 
ve  tvym těle svym elektrofunkem 
a nepochopitelnou energií na stagi.

Šámot doporučuje
BRATŘI 
so 22:55, Pubstage
Bráchové Ondra a Jirka Veselí brázdí 
zdejší scény delší dobu. Jejich solo-
-bratro uskupení s rovnym kopákem, 
synťákem a  kladnym vztahem k 
elektronice je důkazem o naprosté 
sehranosti a vede k posluchačské-
mu orgasmu.

Mája doporučuje
MUTANTI HLEDAJ VÝCHO-
DISKO 
so 22:50, C stage
Jirka s Honzou ti zase budou vyprá-
vět příběhy, který rozpohybujou céč-
ko a vyšlou tě do neznáma...

Sára doporučuje
STŘÍBRNÝ RAFAEL 
so 00:45, Pubstage
Rýmy jako Kato, ale dikce jako Young 
Thug - trochu se bojim, že letos roz-
poutá na  Pubstagi jatka nejen MC 
Gey, ale právě i  Stříbrný Rafael. Já 
u toho každopádně budu (a vezmu 
s sebou všechny spolužačky z FSV!).

Réza doporučuje
VÝSTAVY
zámek a letohrádek
Zámek není pustý! Na zámku vysta-
vují tři ateliéry a  také fotografové. 
V letohrádku je opět tematická 
výstava, postavená na  představě 
světa bez lidí. a také se těšte na fo-
tokůlnu!

Jára doporučuje
BUSKER STAGE 
zahrada
Je to můj experiment, kterej sem 
si vydupal, tak mě v tom prosím 
nenechte a přijďte buskery podpo-
řit! Akustik indie screamo, kejklíři 
a hudba která je jako švédský stůl 
v dvouhvězdičkovym hotelu, to pro-
stě musí stát zato!
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