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Dobré věDět

INFoStÁNEK
S dotazy, připomínkami či problémy se na nás můžete obrátit v Info-
stánku, který najdete nedaleko hlavního vstupu. K dostání jsou tu 
i povalečská trika, tašky, zapalovače a kšiltovky.
Nabijeme vám též vaše telefony (buď skrze vlastní nabíječku, nebo 
budou k zapůjčení powerbanky) a lze si zde koupit lístek zpět do 
Prahy naším PovalečBusem. Letošní novinkou je také to, že si zde 
budete moci pronajmout úschovný prostor ve skříňkách. K rozebrání 
bude zbytek propagačních materiálů – nálepky, letáčky a plakáty. 
Infostánek je po celou dobu festivalu centrem pro ztráty a nálezy.
Provozní doba Infostánku: ČT: 16-01, PÁ+SO: 12-01, NE: 08-15

vStUP
Výše vstupného, kterým přispějete na financování celého festiva-
lu, je jen na vás. Doporučujeme ale přispět částkou alespoň 300 Kč 
a více. Tato částka je za tři dny bohatého programu více než sym-
bolická a k udržení festivalu potřebná. Děkujeme tak všem, kteří 
přispějí!

Pokud přispějete 400 Kč a více, dostanete od nás jedno pivo zdar-
ma a volný vstup do zámku. od 600 Kč získáte památeční textilní 
pásku, dvě piva, volný vstup do zámku a možnost využívat zdarma 
jinak zpoplatněné sprchy, a to po celou dobu festivalu!

PArKovIŠtě A StANovÁNí
Parkoviště jsou tři. 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 pytel. Je luxusnější 
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a hlavně tu můžete parkovat i stanovat na jednom místě.
Třetí a novou možností je Parkcamp u Céčka, na kterém je také mož-
né stanovat přímo u vašeho auta. Cena je 200 Kč – znovu včetně 
vratné zálohy 50 Kč za pytel. 

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 však, zvláště 
v těchto dobách extrémního sucha, striktně zakázáno v celém areálu!

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 600 Kč, jsou sprchy po celou dobu zdarma!

bArY A JíDLo
Část barů (Smrtka Bar u Pubstage a Béčko Bar) je otevřena nonstop po 
celou dobu festivalu. Ostatní bary (A Bar, Prádelna, C Bar) přes noc za-
vírají. Rozmístění všech barů a výčepů (včetně Čajovny, UJD a Zvedni 
Zadek) naleznete v mapce areálu.

O vaše mlsné jazýčky a prázdné žaludky se postará bohatý výběr stán-
ků s jídlem, které budou umístěny jak v sadu, tak v jídelní zóně u vstu-
pu. Svou návštěvou jistě potěšíte i Biostatek v sadu, 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 170 Kč.
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ČIStÝ FEStIvAL
Povaleč se letos opět zapojuje do akce Čistý festival a snaží se co 
nejlépe třídit odpadky. K tomu je určen zelený bod, který najdete u 
Áčka, a také několik sběrných míst pro tříděný odpad rozmístěných 
po areálu. Prosíme návštěvníky, aby pomáhali udržovat celý areál čis-
tý. Bude se nám tu pak příjemněji žít i pařit.

ZDrAvotNíCI
S akutními zdravotními potížemi a zraněními vám pomůžou naši zdra-
votníci, kteří mají stanoviště na kraji jídelní zóny na Áčku. Pokud tedy 
budete mít vy či někdo ve vašem okolí zdravotní problém, neváhejte 
se na ně obrátit. 

bEZPEČNoSt A KrÁDEŽE
Apelujeme na vás, 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 zname-
nalo neprodyšné oplocení areálu a kontroly u vstupu. To my (a věříme, 
že ani vy) rozhodně na Povalči nechceme. Pokud s sebou tedy máte 
cennosti, které si potřebujete někam odložit, využijte skříňky na Info-
stánku u Áčka.

ZÁLOHOVANÉ

KELÍMKY
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.

Poškozené
kelímky nelze
vrátit!

Kelímek můžete vrátit na baru.

že ani vy) rozhodně na Povalči nechceme. Pokud s sebou tedy máte 
cennosti, které si potřebujete někam odložit, využijte skříňky na Info-
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GEISSLERS HofcomoEdIantEn: 
Malé příběhy velkého 
hraběte, Díl 1: Ješitný hrabě 
 
Díl 2: o poDivné svatbě Dcery 
hraběte šporka 
 
Díl 3: hrabě špork a černí 
souseDé 
 
JItka PoSPíšILová, kLáRa 
SyRůčková & koLEktIv: stay 
traMp / koná SE za zámkEm

GEISSLErS: hofcoMoeDianten: 
Malé příběhy velkého 
hraběte, Díl 1: Ješitný hrabě 
 
Díl 2: o poDivné svatbě Dcery 
hraběte šporka 
 
Díl 3: hrabě špork a černí 
souseDé 
 
Jitka pospíšilová, klára 
syrůčková & kolektiv: stay 
traMp / koná se za záMkeM

ProGrAM ZAHrADY

Č  t  v  r  t  E  K

18:00 - 20:00 
 
 
19:00 - 20:00 

hroMíno & hrabíno 
fotokoUtEk 
 
Jsouce zDe, Jsou 
nepřítoMni 
vERnISáŽ vÝStavy

DivaDla na záMku kovárna

P  Á  t  E  K
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17:15 
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18:00 21:15

20 000 ŽIdů Pod mořEm: až na 
půDu! 
 
JEdnodUšE dIvadLo: pasáček 
vepřů /koná SE v zaHRadě/ 
 
aRtE dELLa tLamPač: seDM 
boDných ran 
 
GoLdEnRUSH: tanečnice a 
zpěvačka 
 
UndERGRoUnd comEdy: stanD-
up show s uGc

hoop Dance nEboLI tanEc S 
obRUčí 
 
swinGový workshop RUn oPERUn: rusalka 

oPERa  

DivaDla na záMku
11:25 
 
11:30 
 
 
13:15 
 
 
15:15 
 
 
17:30

roztoMilá koťátka 
 
až přiJDe válka Jan 
GEbERt / čR, HR / 2018 
 
MilDa PavEL křEmEn / čR 
2017 
 
Díra v hlavě RobERt 
kIRcHHoff / čR, Sk / 2016 
 
nic Jako Dřív LUkáš kokEš, 
kLáRa taSovSká 
čR / 2017

proMítací sál

tančírna naboso

letohráDek
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11:00 - 20:00 Jsouce zDe, Jsou 
nepřítoMni 
vERnISáŽ vÝStavy

kovárna
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yoGa / woRkSHoP / míSto: 
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prohlíDka valče / míSto: 
U moRovéHo SLoUPU PřEd 
koStELEm vE vaLčI 
 
klubové stříhání / míSto: 
zvEdnI zadEk 
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HERní dětSkÝ koUtEk 
 
kouzelnický workshop  
PaUL mERILd / woRkSHoP 
míSto: fotoStěna 
 
turnaJ ve hře na babu 
SoUtěŽ / míSto: fRESH baR 
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Meetina MiMo Mísu 
SEtkání U vEčEřE / míSto: 
mEEtIna

DoprovoDný proGraM

12:00 
 
 
13:00 
 
13:30 
 
15:00 
 
 
16:30 
 
 
18:00 
 

coolanD / PřEdnáška o 
komUnItním zEměděLStví 
 
hipstrovství světa / SoUtěŽ 
 
pub-quiz 
 
DoMácí tetovací stroJek 
woRkSHoP 
 
z kanaDy na alJašku 
cEStoPIS 
 
experiMentální 
stavitelství PřEdnáška

zveDni zaDek zone

13:30 
 
14:30 
 
 
15:30 
 
 
16:00 
 
 
17:00 
 
 
 
17:30 
 
18:30 
 
 
19:00 
 
 
20:00

bMaJ7 / bUSkER 
 
ne Jen kouzla paula 
MerilDa / koUzELník 
 
voJta vacek / aUtoRSké 
čtEní 
 
anniMa brazilian fusion 
feat. katarin ziMa / bUSkER 
 
teoDor kravál: tohle přece 
neJsou básně! / aUtoRSké 
čtEní 
 
éra / bUSkER 
 
ahoJ, taDy kristián 
aUtoRSké čtEní 
 
the Most nakeD Man 
 bUSkER 
 
huDba k tanci i poslechu  
dJ

busker staGe

LAHvÁČ ZAbíJí PovALEČ



ProGrAM ZAHrADY

11:00 - 20:00 
 
 
14:00 - 18:00 

Jsouce zDe, Jsou 
nepřítoMni 
 
hroMíno & hrabíno 
fotokoUtEk

kovárna
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18:10 
 
20:30

13:00 
 
 
14:30

SaySomEtHInG.cz: taJeMství 
vesMíru 
 
damU/kaLd: raw 
 
Rozkoš: kráska a boJovník 
 
PLata comPany: tisíc tuctů 
 
PoStbEat GEnERatIon: kvílení 
2.18

hoop Dance nEboLI tanEc S 
obRUčí 
 
the liMpinG unicorn dancE 
and woRkSHoP

DivaDla na záMku

10:25 
 
10:30 
 
 
12:10 
 
 
13:50 
 
 
16:00 
 
 
18:00

roztoMilá koťátka 
 
švéD v žiGulíku PEtR HoRkÝ 
 čR / 2017 
 
varGa Soňa maLEtz  Sk, čR / 
2017 
 
neroDič Jana Počtová / čR 
2017 
 
bohu žel Saša dLoUHÝ / čR  
2017 
 
zelí, braMbory a Další DéMoni 
SERban GEoRGEScU / Ro, dE / 
2016

proMítací sál

tančírna na boso

10:30 
 
 
21:15

mIR.tHEatRE: sputnik  
dIvadLo 
 
RUn oPERUn: rusalka  
oPERa

letohráDek

12:30 
 
 
13:30 
 
 
14:30 
 
 
15:30 
 
 
16:00 
 
17:00 
 
 
18:30 
 
19:00

kouzelník onDřeJ šíbl 
koUzELník 
 
vlaDo nosáľ (queer Jane)  
bUSkER 
 
slaM poetry show / SLam 
PoEtRy 
 
Marek blažíček 
aUtoRSké čtEní 
 
M&M / bUSkER 
 
lukáš toMášek / aUtoRSké 
čtEní 
 
zoMbák / aUtoRSké čtEní 
 
reproDukovaná huDba k 
tanci i poslechu / dJ

busker staGe

S  o  b  o  t  A



ProGrAM ZAHrADY

N  E  D  ě  L  E

P  Á  t  E  K

S  o  b  o  t  A

22:00 - 00:30

00:30 - 03:00

03:00 - 05:30

05:30 - 08:00

pert

petr k

DaviD forMi

pert & petr k 
& DaviD forMi 
presents : special 
♥ MorninG b2b 
session <

08:00 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 16:00

16:00 - 08:00

baloo & swoop

DJane Doe

connaire (J.a.r) & 
paul (Gb) speciál 
vinyl set.

MaGors sounD 
systeM

11:00 - 20:00 Jsouce zDe, Jsou 
nepřítoMni

kovárna

JINotAJ

10:00

10:45

11:00

12:15

13:00

16:00

17:30

oDvážný arteterapeutický 
workshop / míSto: mEEtIna

DiscGolf / woRkSHoP / míSto: 
HERní dětSkÝ koUtEk

yoGa / woRkSHoP / míSto: U 
kašny

JÓGa sMíchu / woRkSHoP 
míSto: U kašny

prohlíDka valče / míSto: 
U moRovéHo SLoUPU PřEd 
koStELEm vE vaLčI

pokresleníčko s Drawetc. 
woRkSHoP / míSto: mEzI 
StRomy

oDvážný arteterapeutický 
workshop / míSto: mEEtIna

DoprovoDný proGraM

12:00

13:30

15:00

16:30

18:00

Drop in / dEbata

pub-quiz

výroba DoMácího 
DeoDorantu / woRkSHoP

střeDní aMerika / cEStoPIS

herbafabrika / vERtIkáLní 
zEměděLStví

zveDni zaDek zone

special Guest - DJ spectral

BU�TE HODNÍ

S  o  b  o  t  A



DoProvoDNÝ ProGrAM

ZÁMECKÁ ZAHrADA
Zámecká zahrada je otevřena od rána a zavírá ve 22:00. Kromě hlavní 
části parku mezi zámkem a Áčkem se prosím pohybujte zásadně po 
cestách. Na mnoha místech hrozí propady nebo sesuvy půdy.

ZÁMEK JE PEStrÝ ANEb SoUČASNé UMěNí JE 
vE vALČI JAKo DoMA
Umělcovo oko vidí svět, vidí, co světu chybí, aby byl uměleckým dílem... 
Navštivte rozsáhlé prostory zámku prodchnuté díly různých žánrů z 
dílny více než 50 studentů či absolventů uměleckých škol: rozkvetlá 
louka uvnitř zámku, multimediální instalace, obrazy, fotografie, foto-
gramy. Dominuje výstava Únor 1948 - redefinice nastolení komunis-
tického režimu očima studentů plzeňské univerzity.

JSoUCE ZDE, JSoU NEPŘítoMNI
Po pěti letech budou díla výstavy současného umění přemístěna 
z Letohrádku na rozlehlou půdu bývalé Kovárny, stojící jen o několik 
desítek metrů dál. Tmavý podkrovní prostor dává možnost vyniknout 
jednotlivým jevům, které leckdy nelze na první pohled zachytit. Ve tmě 
se rozsvítí světlo a nastalé systémy a struktury vyplynou na povrch. 
Ztratíme se ve tmě, nebo se necháme vtáhnout světelnými paprsky?

FotoKoUtEK
Součástí výstavy v Kovárně je také tradiční fotokoutek vizuálních 
mágů Hromína & Hrabína, kteří inzerují: „Užijete si při vyfocování nemá-
lo legrace i zábavy a odnesete si nevšední fotečky do vašeho rodinné-
ho fotoalba. Bereme i žetony na pivo.“

ProMítACí SÁL
Jestli jste nestihli Jihlavu, Jeden svět a nejste na LFŠ, u nás si opět 
můžete doplnit vzdělání v oblasti dokumentárních snímků poslední 



DoprovoDný program

doby. Čeká na vás 9 filmů a 7 debat a samozřejmě již tradiční a oblí-
bená roztomilá koťátka na rozjezd – nezmeškejte tak například filmy 
Díra v hlavě, Nic jako dřív, Švéd v žigulíku, Varga, Nerodič či dokument 
o Mildovi Jakešovi. 

DIvADLo NA ZÁMECKéM NÁDvoŘí
Divadelnímu programu letos vévodí alternativní divadlo. Je libo trilogii 
Geisslers Hofcomoedianten, táborové představení Stay Tramp, po-
hádku Pasáček vepřů, Tanečnici a Zpěvačku či improvizaci 20 000 židů 
pod mořem a Underground Comedy? To vše a ještě mnohem víc vás 
čeká na zámeckém nádvoří i v samotné zahradě. 

PovALEČSKÁ boJovKA
K Povalči neodmyslitelně patří bojovka, která vás i letos provede celým 
areálem festivalu. Důvtip a zejména rychlost budou tentokrát nejdůle-
žitějšími vlastnostmi účastníků. Vstupní informace hledejte na C Baru. 
Hrát je možné celý pátek i sobotu, vždy od 10 do 18 hodin.

JINotAJ
Na Metodově vyhlídce vás čeká bohatá plejáda djs, přijemný bar, mís-
to odpočinku i místo pořádné rychty. V pátek za pultem uvidíte DJ 
Spectrala a zahrají Baloo & Swoop, Djane Doe, Connaire (J.A.R) & Paul 
(GB). Do nedělního rána pak pojedou Magors Sound System, se který-
mi můžete uvítat poslední povalečské červánky.

rUSALKA (rUN oPErUN)
Spolek Run OpeRun má letos namířeno na Povaleč s klasickým dílem 
Rusalka od Antonína Dvořáka. Proč by totiž nemohla mít Rusalka vlast-
ní stage vedle reggae kapely a DJského setu? Nečekejte však žádnou 
otřepanou pohádku, ale temný psychologický horor. Atmosféra nabitá 
energií, která vás možná přiměje nahlížet na celý příběh jinak, než jako 
na známý souboj dobra se zlem.



DoprovoDný program
bUSKEr StAGE
V zahradě u Prádelny znovu vystoupí 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. Novinkou pak bude kouzelník a Reprodukovaná hudba k po-
slechu i tanci od DJ Růžového pantera. Muziku proloží chvíle poezie a 
prózy v podobě autorských čtení či oblíbené slam-poetry.

ZvEDNI ZADEK ZoNE
Zvedni Zadek Zone! To je doprovodný program Povalče v zámecké za-
hradě. Workshopy, přednášky, pub quizy, cestopisy, hipstrovství svě-
ta, petanque, kroket a samozřejmě pivo a chill zone.

HErNí DětSKÝ KoUtEK (CHILL-oUt ZÓNA)
Ve stanu u hřiště si můžete oddechnout od náročného festivalového 
života; fandové aktivnějšího odpočinku si zde zase můžou půjčit pro-
priety na volejbal, nohejbal, badminton či frisbee. Taky se zde budou 
konat zápasy atypických sportů jako jsou Famfrpál, DiscGolf a Lezení 
na basy od piv. Jára si pro vás chystá i klasickou a oblíbenou hru na 
babu!

DALŠí ProGrAM v ZÁMECKé ZAHrADě
Chybět nebude oblíbená jóga, Meetina pak chystá workshop artetera-
pie. Paul Merild vás nechá nahlédnout do kouzelnického stolku, zatím-
co v dílnách budete moct zdokonalovat svou zručnost v šití, vyrábění 
tetovacích strojků či deodorantů. DRAWetc vás naučí základy figurál-
ní kresby, nebo můžete absolvovat přednášku o japonské umělecké 
bondáži. V zahradě budou probíhat workshopy žonglování, slackliny, 
mandaly a knižní vazby. Pokud byste se rádi dozvěděli něco víc o  Valči, 
přijďte v pátek nebo sobotu k morovému sloupu před horním kostelem. 
Pro velký úspěch opakujeme též stříhání vlasů. 

JSOUCE ZDE, JSOU NEPŘÍTOMNI \ výstava 1.

ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA \ workshop 3.

KNIŽNÍ VAZBA \ workshop 4.

JAK ŠIJEŠ, KDYŽ PIJEŠ \ workshop5.

ZÁMEK JE PESTRÝ aneb výstavy současného umění \ výstava 2.

JÁ NA TOM DĚLÁM \ workshop 6.

MANDALA \ workshop 8.

MEETINA \ workshop, arteterapie 9.

SLACKLINE \ sport, workshop10.

FOTOSTĚNA by DRAWetc \ workshop 7.

Stálý program v zahradě v pátek i v sobotu

KoVárNa

bUsKiNg

PoVaLeČ BuS

DrOp iN
aMnEsTy

HeRní 
dětSký
kOuTeK

ZÁMECKÁ
ZAHRADA

5. 4.

3.

6.

7.
9. 8.

10.

1.

2.

TaNČÍRnA
nA BoSo
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KNIŽNÍ VAZBA \ workshop 4.

JAK ŠIJEŠ, KDYŽ PIJEŠ \ workshop5.

ZÁMEK JE PESTRÝ aneb výstavy současného umění \ výstava 2.

JÁ NA TOM DĚLÁM \ workshop 6.

MANDALA \ workshop 8.

MEETINA \ workshop, arteterapie 9.

SLACKLINE \ sport, workshop10.

FOTOSTĚNA by DRAWetc \ workshop 7.

Stálý program v zahradě v pátek i v sobotu
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Jsouce zDe, Jsou nepřítoMni

záMek Je pestrý / výstava

žonGlérská Dílna / workshop

knižní vazba / workshop

Jak šiJeš, kDyž piJeš / workshop

Já na toM DěláM / workshop

fotostěna by Drawetc / workshop

ManDala / workshop

Meetina / workshop, arteterapie

slackline / sport, workshop

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4.

5.

9.

10.



PovALEČ DoPorUČUJE

kýbl doporučuje
tAtrAN (IL)
čt 21:00, A stage
Tatran jsou monstrum. Hrají per-
fektně přesně, promyšleně, se zvu-
ky dotaženými k dokonalosti. Tváří 
se jakoby nic a mlčí. A přesto jsou 
jejich koncerty výlet do vesmíru 
a emocionální zážitek. Jazz světový 
úrovně – i to se na Povalči děje. 

zuzu doporučuje
tHE WILD rootS
čt 20:10, Pubstage
Jejich melancholický melodie une-
sou v myšlenkách snad každýho. 
Tenhle dobrovolnej únos stojí za to!

pecan doporučuje
AID KID LIvE bAND 
čt 21:50, Pubstage
Objevil se přede mnou zčista jasna. 
Nadčasový a světový zvuk. Navíc s 
živou kapelou to bude mít ještě vět-
ší náboj. Těším se.

Josef doporučuje
CoLD CoLD NIGHtS
čt 22:35, C stage
Něžní hipstři z Prahy uhranou svými 
tklivými tóny každé dívčí srdéčko.

Domouš doporučuje
PrvNí HoŘE
čt 00:20, A stage
Jestli jsi někdy na otázku “A co 
posloucháš za hudbu?” odpověděl 
“Tak trochu všechno,” tak si rozhod-
ně nesmíš nechat ujít tyhle blázny. 
Nenajdeš žádnou jinou kapelu, která 
dokáže do úplnýho nářezu tak ele-
gantně zakomponovat akordeon. 

lůca doporučuje
bMAJ7
pá 13:30, zahrada - Busker stage
Okouzlující slečna s kytarou, která 
vás strhne svou nekonečnou mírou 
pozitivní energie.

rút doporučuje
tYGroo 
pá 14:00, C stage
Kapela Tygroo opravila svou plesni-
vou dodávku a vydává se letos i na 
Povaleč. Šílená směsice balkánu, 
funku, klezmeru a hiphopu, u které 
prostě nejde netancovat!

aleš doporučuje
tŘI ČUtorY 
pá 14:00, A stage
Nemohla by na Povalči hrát kape-
la, která kombinuje country, folk 
a hardcore? Ale jistě, ozvalo se z 
kouzelného sluchátka, jak si račte 
přát! V této sestavě sice nenajdete 
banjo nebo valchu, ale zase se nad 
ní vznáší duch Miloše Frýby.

Mája doporučuje
FAMFrPÁL
pá 14:30, zahrada
Pokud už od jedenácti netrpělivě 
čekáš na přijímací dopis z Bradavic, 
je tohle něco pro tebe! Mudlovská 
verze famfrpálu obsahuje všechno, 
co ta kouzelnická, takže zklamání 
rozhodně nehrozí!

PovALEČ DoPorUČUJE



PovALEČ DoPorUČUJE PovALEČ DoPorUČUJE

filip doporučuje
ADoLPHo 
pá 14:45, Pubstage
„Kytara, zpěv, kazoo, prázdnej 
pohled a blbý kecy“ – jak se pan 
umělec sám představuje. Lyricky 
folkovej text, těžce punkovej zvuk, 
jakoby Destyl hrál Květy. One man 
show, co probere líp než sifonovice.

pachtín doporučuje
DětI DEŠtě
pá 16:50, C stage
Pionýři industriálních kytar, rytmus 
jako z pravěký doby a zvuk těžkej 
jak olovo.

Jára doporučuje
PESHAtA 
pá 17:00, A stage
Je to zvěřina!!! Legenda českého 
zoopunku! Oblečte azbestové šály 
a přijďte se projet na saních!

Michaela doporučuje
KvětY 
pá 19:50, C stage
Osobitý jazykotepci, co i v záplavě 
melancholie a naléhavě tklivých 
tónů nejdou daleko pro vtip. Zapište 
si do deníčku páteční výkvět v sadu.

Michaela doporučuje
PoLEtíME?
pá 20:20, A stage
Skupina dobře vypadajících mužů 
hrající jednoduché písničky o složi-
tém životě (nebo to bylo naopak?) 
Každopádně všichni, kdo tu s nima 
nejsou, tak jsou blbý, že tu nejsou!

Jáchym doporučuje 
rUSALKA
pá + so 21:15, Letohrádek
Určitě Rusalka u letohrádku! Kdo vi-
děl Run OpeRun tenkrát na Stalinu 
stopro souhlasí. Tak šup do zahrady 
na operu! Bude to temný.

františek doporučuje
KUF (DE)
pá 21:25, C stage
Hudebně nedostižitelní. Vocal cho-
py, samply, bicí, kontrabas, synťáky: 
genialita mísící se ve víru ekstatic-
ké performance tří protagonistů co 
dovezou tenhle blend z Němec.

Dafka doporučuje
HENtAI CorPorAtIoN
pá 22:05, A stage
Hentai maj Povaleč moc rá- teda 
uplně na něj serou! Myslíte si, že si 
není možné při koncertě přetáhnout 
trenky přes hlavu? Při jejich koncer-
tě je možné ÚPLNĚ všechno!

toník doporučuje
tIMUDEJ
pá 23:55, A stage
Nejtanečnější kapela široko daleko, 
užijte si balkánské rytmy i elektro
-swing s chytlavými texty. Tadle 
parta chlápků roztančí i sochy v zá-
meckym parku!

frafel doporučuje
vít HASL 
pá 00:30, C stage
Tyhle borci to hastlej víc než tvoje 
bába trávu. Jestli chceš pořádnej 
matroš, tóny a rytmus, který tě 
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strhnou s sebou, Vít Hasl ti nabídnou 
víc, než si jen můžeš přát. Komíhat 
se nad ránem v džungli jejich muziky 
je to, co si určitě nevodpustim.

sára a anča doporučují
MINEDAtE
pá 00:50, Pubstage
Jsme oficiální fanynky a nestydíme 
se za to. Protože kdo zvládne roz-
tančit nás dvě starý báby, ten musí 
umět.

skinny doporučuje
AKIrA
pá 01:00, B stage
Speciální set zaměřený na všechny 
odrůdy uk bass urban music bude 
protáčet vaše klouby stejně jako 
mistrovy mixy vaše zornice. Hejtuj 
jak chceš, lepších djů v česku nikdy 
moc nebylo. Nestyď se si to užít. 
Tempo ti bude nadiktováno.

skinny doporučuje
MAD4CE b2b rED-I
pá 04:00, B stage
Jestli jste někdy chtěli protančit 
střevíce, jako by bylo léto roku 1992 
v Británii, všude vládly narážky na E a 
djs ještě nehráli dle škatulek a scén, 
ale všechno zároveň, vítejte. Defini-
ce nestárnoucí nadčasové kvality.  

Móňa doporučuje
MIKroSPUtNIK 
so 10:30, Letohrádek
Vesmírné putování. Hra pro jednoho 
diváka a herci s mikroloutkami jen 
pro vás. K tomu si přidejte úžasné 
provedení, kdy dobrodružství Sput-

niku sledujete malým průzorem, a 
poutavý příběh posílený doprovod-
nou hudbou. Prostě a jednoduše „co 
je malý, to je hezký“.

Matěj doporučuje
MoLotoW MoLoCH  QUArtEt
so 14:05, C stage
Čtveřice, co vám předvede dosud 
neslýchané. Unikátními přechody 
i sóly vás dostanou až na vrchol 
hudební extáze. A kdyby vám tohle 
nestačilo, tak je to konečně kapela, 
kde basový prvek zastává žena.

Jakub doporučuje
tHE LIMPING UNICorN 
DANCE AND WorKSHoP 
so 14:30, Zahrada
Tanec není jen „á-dva-tři—šou-dva
-tři“, to už ví dneska každej. Holky 
vám ve svojí nově připravovaný 
choreografii předvedou, jak ten sou-
časný tanec může vypadat a na ná-
sledném workshopu vás z něj i něco 
naučí. Určeno i pro úplný polena!

tonda doporučuje
bA ZEL 
so 14:45, Pubstage
Až si budete chtít odpočinout od 
uřvaný divočiny a nechat se hudbou 
spíš jen tak pohladit, zajděte si na 
toto líbezné duo.

žbuba doporučuje
FrEE bALKAN QUINtEt 
so 15:30, A stage
Pětice odvázaných chlapíků nebo-
jící se ohnout balkánské rytmy do 
volného jazzu. Při svém experimen-

PovALEČ DoPorUČUJE
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tování nic neopomíjejí, každý si v je-
jich hudbě najde své. Ideální k tanci 
i poslechu.

anča doporučuje
tANYNY 
so  16:15,  Pubstage
Pod názvem Tanyny si nepředstavuj-
te sluníčkový a rozjuchaný melodie. 
Tanyny je temná synťáková cesta. 
Vim, o čem mluvim, poslouchat to-
hle elektro-snění se dá na párty i 
doma z vedlejšího pokoje by Tanyny 
himself.

karol doporučuje
NEvEr SoL 
so 18:45, Pubstage
Sára Vondrášková vás nechá se 
pořádně zasnít. Díky klavíru, same-
tovému hlasu a jejímu melancholic 
slow synth darkpopu se může stát, 
že budete hodně někde.

kristýna a Marfi doporučují
JtNb
so 21:20, C stage
Ježíš na stejdži klasicky a v promí-
tacím sále neklasicky ve filmu Bohu 
žel. Nenechte si ujít všechny rozmě-
ry týhle v pravdě boží muziky.

Dafka doporučuje
CHAoZZ 
so 21:55, A stage
Chaos - z řečtiny: zející prostor. Pod-
le starých Řeků prastav všehomíra, 
než byl vlastně stvořen a uspořádán 
svět, když látka veškerá ještě v tem-
notách byla změtena. Potom vznikla 
Gaia (Země) a Erós (Láska), z Chao-

su pak povstaly Erebos (Tma) a Nyx 
(Noc). Nyní slovem Chaos rozumíme 
zmatek, změť, nepořádek, nelad, rap. 
(Ottův naučný slovník)

Dan doporučuje
ESAZLESA 
so 22:50, C stage
Jedna z mála českejch kapel, která 
umí řvát, a která pochopila, jak má 
znít melodickej hardcore. Kombo je-
jich melancholickejch kytar a práce s 
dynamikou je prostě skvělý.

Jakub doporučuje
WWW 
so 23:50, A stage
Legenda českýho experimentálního 
electro rapu, která ani po 25 letech 
na scéně nevyčpívá. Vrstvené texty 
Lubomíra Typlta, Sifonovo ostré frá-
zování, které se vám zaryje pod kůži 
a paralyzující neurobeat.

skinny deklaruje
SCHWArZPrIor 
so 01:35, A stage
Konecne dustojna hudba, zadnej 
hipisackej smejd. Cista spina jako 
reakce na spinu v niz musime hnit 
a prezivat. Nekonecna paranoia do-
jezdu reality sudet. Nadeje na dno 
na konci tunelu moebiovy smycky. 
Neni cas na diakritiku, kdyz nespite 
pet noci.

víCE INForMACí
NAJDEtE NA 

www.povalec.cz
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