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LINE UP PÁTEK 2. SRPNA LINE UP SOBOTA 3. SRPNA

LINE UP NED!LE

11:00
KREV V MOBILECH
12:45
Z POPELNICE DO LEDNICE
14:30
MOTYKY A SKYPE
15:45
ZLO!IN PODLE ZÁKONA
17:45
SOBOTNÍ CHVILKA POEZIE
18:45
ILEGÁLNÍ MÁMA
20:30
KIM!ONGÍLIE

11:00
BARMSK" VJ
12:45
KE SV#TLU
14:10
FILM JAKO BRNO
15:30
NA STUPNÍCH VÍT#Z$

16:00 - 18:15

VLADISLAV KA%PAR

12:15 - 13:00

MLUVÍCÍ %UTR
13:45 - 15:30

ADOLPHO
16:30 - 18:30

NAMELESS BROTHERS
19:45 - 22:00

J
23:05 - 01:20

MUTANTI HLEDAJ
V"CHODISKO
12:45 - 14:45

DUMDUM DUO

16:50 - 17:25

PETR VÁ%A

15:25 - 16:00

DÁDA

18:15 - 20:20

BÁRA ZMEKOVÁ
21:20 - 23:15

VASIL$V RUBÁ%

19:20 - 21:40

TOMÁ% VYORAL
22:40 - 01:00

HIGHLIGHTS

PUB
stage

DOPROVODN! PROGRAM
v!ade

FILMOV" SÁL

PUBSTAGE je novinka.
Pubstage je malá scéna pro 

jednotlivce a komorní projekty. 

VyplĖuje mezery na Áþku, když 

se hlavní stage pĜestavuje a 

chystá na další kapelu. ýasy 

jsou orientaþní a budou se 

vždy pĜizpĤsobovat programu 

na Áþku.

Doražte do stanu u hlavního 

vchodu, kde bude jak bar, tak 

muzika.

PÁTEK

SOBOTA NED!LE

SOBOTA
20:00-22:00 VERNISÁ": V#STAVA MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

11:00-20:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK
13:00 IMPROLIGA: NIC ZÁMEK

NED!LE
11:00 - 17:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

13:00 DIVADLO: TLUST# PRASE ZÁMEK

13:00 TANEC: MALUMA TAKETE SAD

13:00 VERNISÁ": ILUSTRACE MAT!JE POSPÍ$ILA PRÁDELNA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 19:00 ST%ÍHÁNÍ VLAS& V SADU SAD

15:00 - 16:00 JÓGA V PARKU ZAHRADA

16:00 BAROKNÍ KONCERT: SOCIETAS MUSICALIS KOSTEL

FESTIVALOVÁ BOJOVKA
NovČ si budete moci bČhem festivalu zahrát bojovku, která provČĜí vaše schopnosti a 
povaleþské znalosti. Vyražte urþitČ do boje o nejlepšího povaleþe a získejte hodnotný 
poklad. Bližší informace dostanete v infostánku.

FILMOVÁ HOSPODA U" JSME DOMA
Máte dost muziky? Zaskoþte si na pivo a zákusek do stanu Už jsme doma. Na programu 
budou po celou dobu festivalu projekce dokumentĤ a filmĤ z prostĜedí þeského 
undergroundu a þeské rockové scény posledních 50 let, které nikde jen tak neuvidíte. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY

JÁ NA TOM D!LÁM
Souþástí letošního roþníku je i výtvarná dílna v režii Já na tom dČlám. PĜijćte se odreago-
vat dČláním. MĤžete si vyrobit bloky, pohledy, penČženky þi nejrĤznČjší doplĖky. Materiály 
a nástroje na volnou kresbu/malbu nebudou chybČt. Vyvrcholením každého dne budou 
exhibice a soutČže, jako napĜíklad klání konstruktérĤ vlaštovek nebo výtvarný duel.

MEMENTO NATURAE
V minulých dvou letech se konala výstava bČhem Povalþe v þásteþnČ zrekonstruovaném 
zámku. Prostor pro umČlecká díla tentokrát poskytují prázdné místnosti letohrádku, který 
se nachází v zámecké zahradČ. Výstava nese název Memento naturae obmČĖující 
latinské slovní spojení používané v dČjinách umČní memento mori. Memento naturae ve 
volném pĜekladu znamená pamatuj na pĜírodu. ýtrnáct vystavujících umČlcĤ rĤzným 
zpĤsobem a pomocí médií jakými jsou napĜíklad socha, malba, fotografie, video þi 
instalace, reaguje na téma pĜírody, ze které þerpá a zároveĖ ji obmČĖuje, dává jí Ĝád a 
zasazuje ji do architektury. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY
Letošní filmový program festivalu nabídne exkurz do svČta dokumentárních filmĤ 
zamČĜených na spoleþenskou tematiku. Pokud jste nestihli navštívit filmy festivalu Jeden 
svČt, máte jedineþnou pĜíležitost to napravit právČ v sále správní budovy zámeckého 
areálu. Projekce probíhají v sobotu a v nedČli vždy od 11 h dopoledne. Pozvání na festival 
pĜijal antropolog Lukáš Hanus, s nímž se po filmu Motyky a Skype uskuteþní debata nejen 
na téma turismu v rumunském Banátu. Dokumentární ladČní v sobotu vystĜídá autorské 
þtení mistra dekadentních veršĤ Miroslava Sosoie, které si rozhodnČ nenechte ujít.

16:45

THE CANNON BALLS
ROCK’N’ROLL

13:00
%PUNTQAN#
PUNK

13:30
SILENCIO CLUB
ALTERNATIVE

14:35
ZÁVI%
PORNFOLK

16:05
SEMTAM feat. MANNEX
ELECTRONICA JAM

17:30
JET8
SKAPUNK

18:55
TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

20:25
VLO&TE KO!KU
ELECTRONIC

22:00
VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

23:30
SEDM ZBYTE!N"CH
AFTER-SKA POVALE!-LOVERS

14:15
P$LNO!NÍ MARIE
ROCK PUNK

15:45
RAINBOW GIRLS (USA)
FOLK COUNTRY

17:10
NANO
INDIE

18:45
KRAUSBERRY
ROCK

20:35
BADJOKE (FR)
DNB-RAP

22:15
MIDI LIDI
ELECTRONIC

23:55
BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

01:30
ALEF ZERO
LIVE BREAKBEAT

03:00
WORLDHOOD
ROCK’N’ROLL

18:25
GARAGE
& TONY DUCHÁ!EK
UNDERGROUND

20:10
TIMUDEJ
SKA

21:55
BUG’N’DUB
REGGAE

23:30
WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

01:15
PRAGUE CONSPIRACY
ROCK/ROCK’N’ROLL

02:45
N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

17:15
GROOVETOWN
INDIE-ROCK

12:00
COOL-DJ-SCHOOL
LETNÍ %KOLA

14:00
HOTKAROT RIOT
ELECTRO CARROT

15:20
PALINDROMES
INDIE ALTERNATIVE

16:45
U 4 P'ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

18:10
FRUKSHTUK
INDIE

19:35
RUNNING SUSHI
FUNKY

21:00
SKETA SYN
PUB

15:50
TAJEMSTVÍ VESMÍRU:
VÁLENDA
IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

13:30
BÁRA CÍSA'OVSKÁ
PIANO ZP#V
14:45
THE HOLY GROOVERS
PSYCHEDELIC BLUES

17:50
SOUNDAY
RAP/CROSSOVER

19:20
TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

20:50
UFAJR
POSTROCK INDIE

22:20
THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICA

23:50
ROBOT ORCHESTRA (FR)
HARDCORE

18:30
JOE PURPLE
HARD ROCK’N’ROLL

19:45
JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

21:05
UNHOLY PREACHERS
PUNK ROCK’N’ROLL

22:25
TH MOONSHINE
HOWLERS
COUNTRY ROCK’N’ROLL

23:45
MECCAVERIUS
SOCIETY
ALTERNATIVE POSTMUSIC
01:00
AT EYE LEVEL
DNB HC

18:00
DJ JAYKOB
HIPHOP / GHETTOFUNK

10:30
MIRUF WORLD
ELECTRO
11:30
MAMA APACHE
DANCE
12:30
DJ FOOL
DOWNTEMPO
13:30
DJ ICHBIN
BREAKBEAT
14:30
INSIDE KRU
HIPHOP
16:00
DJ GOLDSTAR
FUNKY
17:00
DJ BALTAZAR
FUNK/LATINO/JAZZ
18:30
MR. ULTRAFINO
HIPHOP/FUNK/JAZZ/SOUL

20:00
DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

03:00
DJ TURTLESQUAD
BREAKBEAT
04:00
KAPLICK + SAKU
BREAKBEAT.CZ

05:30
LINE OF SIGHT
BREAKBEAT
06:30
MESSBROTHERS
BREAKBEAT
08:00
TCHENDOS DJS
FUNKY BREAKS

19:15
DJ TELKA
HIPHOP / RAGGA

20:30
DJ BA2S
HIPHOP

21:45
DJ ANS
ELECTRONIC DANCE MUSIC

23:00
PENDAPON
BREAK/ACID/TECHNO

00:00
BABE LN
DRUM’N’BASS

01:30
DJ STANTHA
+ DJ KAMCZA
DRUM’N’BASS

03:30
KICK IT
DRUM’N’BASS

05:00
DJ HONEY T
DRUMY I NEDRUMY

06:00
DJ DAROOT
BREAKBEAT

07:00
DJ CURFEW
TECHBASS
07:00
KINETIX DJS
TECHBASS

09:30
MIM
PSYTRANCE

21:30
ADELIGHT
BREAKBEAT
22:30
SONORITY
BREAKBEAT
23:30
MIKKIM
feat. MC TURNER
BREAKBEAT
01:00
BETA (UK)
MESMER (HU)
BREAKBEAT
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FILMOV" SÁL

PUBSTAGE je novinka.
Pubstage je malá scéna pro 

jednotlivce a komorní projekty. 

VyplĖuje mezery na Áþku, když 

se hlavní stage pĜestavuje a 

chystá na další kapelu. ýasy 

jsou orientaþní a budou se 

vždy pĜizpĤsobovat programu 

na Áþku.

Doražte do stanu u hlavního 
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SOBOTA
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15:00 - 16:00 JÓGA V PARKU ZAHRADA

16:00 BAROKNÍ KONCERT: SOCIETAS MUSICALIS KOSTEL

FESTIVALOVÁ BOJOVKA
NovČ si budete moci bČhem festivalu zahrát bojovku, která provČĜí vaše schopnosti a 
povaleþské znalosti. Vyražte urþitČ do boje o nejlepšího povaleþe a získejte hodnotný 
poklad. Bližší informace dostanete v infostánku.

FILMOVÁ HOSPODA U" JSME DOMA
Máte dost muziky? Zaskoþte si na pivo a zákusek do stanu Už jsme doma. Na programu 
budou po celou dobu festivalu projekce dokumentĤ a filmĤ z prostĜedí þeského 
undergroundu a þeské rockové scény posledních 50 let, které nikde jen tak neuvidíte. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY

JÁ NA TOM D!LÁM
Souþástí letošního roþníku je i výtvarná dílna v režii Já na tom dČlám. PĜijćte se odreago-
vat dČláním. MĤžete si vyrobit bloky, pohledy, penČženky þi nejrĤznČjší doplĖky. Materiály 
a nástroje na volnou kresbu/malbu nebudou chybČt. Vyvrcholením každého dne budou 
exhibice a soutČže, jako napĜíklad klání konstruktérĤ vlaštovek nebo výtvarný duel.

MEMENTO NATURAE
V minulých dvou letech se konala výstava bČhem Povalþe v þásteþnČ zrekonstruovaném 
zámku. Prostor pro umČlecká díla tentokrát poskytují prázdné místnosti letohrádku, který 
se nachází v zámecké zahradČ. Výstava nese název Memento naturae obmČĖující 
latinské slovní spojení používané v dČjinách umČní memento mori. Memento naturae ve 
volném pĜekladu znamená pamatuj na pĜírodu. ýtrnáct vystavujících umČlcĤ rĤzným 
zpĤsobem a pomocí médií jakými jsou napĜíklad socha, malba, fotografie, video þi 
instalace, reaguje na téma pĜírody, ze které þerpá a zároveĖ ji obmČĖuje, dává jí Ĝád a 
zasazuje ji do architektury. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY
Letošní filmový program festivalu nabídne exkurz do svČta dokumentárních filmĤ 
zamČĜených na spoleþenskou tematiku. Pokud jste nestihli navštívit filmy festivalu Jeden 
svČt, máte jedineþnou pĜíležitost to napravit právČ v sále správní budovy zámeckého 
areálu. Projekce probíhají v sobotu a v nedČli vždy od 11 h dopoledne. Pozvání na festival 
pĜijal antropolog Lukáš Hanus, s nímž se po filmu Motyky a Skype uskuteþní debata nejen 
na téma turismu v rumunském Banátu. Dokumentární ladČní v sobotu vystĜídá autorské 
þtení mistra dekadentních veršĤ Miroslava Sosoie, které si rozhodnČ nenechte ujít.

16:45

THE CANNON BALLS
ROCK’N’ROLL

13:00
%PUNTQAN#
PUNK

13:30
SILENCIO CLUB
ALTERNATIVE

14:35
ZÁVI%
PORNFOLK

16:05
SEMTAM feat. MANNEX
ELECTRONICA JAM

17:30
JET8
SKAPUNK

18:55
TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

20:25
VLO&TE KO!KU
ELECTRONIC

22:00
VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

23:30
SEDM ZBYTE!N"CH
AFTER-SKA POVALE!-LOVERS

14:15
P$LNO!NÍ MARIE
ROCK PUNK

15:45
RAINBOW GIRLS (USA)
FOLK COUNTRY

17:10
NANO
INDIE

18:45
KRAUSBERRY
ROCK

20:35
BADJOKE (FR)
DNB-RAP

22:15
MIDI LIDI
ELECTRONIC

23:55
BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

01:30
ALEF ZERO
LIVE BREAKBEAT

03:00
WORLDHOOD
ROCK’N’ROLL

18:25
GARAGE
& TONY DUCHÁ!EK
UNDERGROUND

20:10
TIMUDEJ
SKA

21:55
BUG’N’DUB
REGGAE

23:30
WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

01:15
PRAGUE CONSPIRACY
ROCK/ROCK’N’ROLL

02:45
N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

17:15
GROOVETOWN
INDIE-ROCK

12:00
COOL-DJ-SCHOOL
LETNÍ %KOLA

14:00
HOTKAROT RIOT
ELECTRO CARROT

15:20
PALINDROMES
INDIE ALTERNATIVE

16:45
U 4 P'ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

18:10
FRUKSHTUK
INDIE

19:35
RUNNING SUSHI
FUNKY

21:00
SKETA SYN
PUB

15:50
TAJEMSTVÍ VESMÍRU:
VÁLENDA
IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

13:30
BÁRA CÍSA'OVSKÁ
PIANO ZP#V
14:45
THE HOLY GROOVERS
PSYCHEDELIC BLUES

17:50
SOUNDAY
RAP/CROSSOVER

19:20
TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

20:50
UFAJR
POSTROCK INDIE

22:20
THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICA

23:50
ROBOT ORCHESTRA (FR)
HARDCORE

18:30
JOE PURPLE
HARD ROCK’N’ROLL

19:45
JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

21:05
UNHOLY PREACHERS
PUNK ROCK’N’ROLL

22:25
TH MOONSHINE
HOWLERS
COUNTRY ROCK’N’ROLL

23:45
MECCAVERIUS
SOCIETY
ALTERNATIVE POSTMUSIC
01:00
AT EYE LEVEL
DNB HC

18:00
DJ JAYKOB
HIPHOP / GHETTOFUNK

10:30
MIRUF WORLD
ELECTRO
11:30
MAMA APACHE
DANCE
12:30
DJ FOOL
DOWNTEMPO
13:30
DJ ICHBIN
BREAKBEAT
14:30
INSIDE KRU
HIPHOP
16:00
DJ GOLDSTAR
FUNKY
17:00
DJ BALTAZAR
FUNK/LATINO/JAZZ
18:30
MR. ULTRAFINO
HIPHOP/FUNK/JAZZ/SOUL

20:00
DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

03:00
DJ TURTLESQUAD
BREAKBEAT
04:00
KAPLICK + SAKU
BREAKBEAT.CZ

05:30
LINE OF SIGHT
BREAKBEAT
06:30
MESSBROTHERS
BREAKBEAT
08:00
TCHENDOS DJS
FUNKY BREAKS

19:15
DJ TELKA
HIPHOP / RAGGA

20:30
DJ BA2S
HIPHOP

21:45
DJ ANS
ELECTRONIC DANCE MUSIC

23:00
PENDAPON
BREAK/ACID/TECHNO

00:00
BABE LN
DRUM’N’BASS

01:30
DJ STANTHA
+ DJ KAMCZA
DRUM’N’BASS

03:30
KICK IT
DRUM’N’BASS

05:00
DJ HONEY T
DRUMY I NEDRUMY

06:00
DJ DAROOT
BREAKBEAT

07:00
DJ CURFEW
TECHBASS
07:00
KINETIX DJS
TECHBASS

09:30
MIM
PSYTRANCE

21:30
ADELIGHT
BREAKBEAT
22:30
SONORITY
BREAKBEAT
23:30
MIKKIM
feat. MC TURNER
BREAKBEAT
01:00
BETA (UK)
MESMER (HU)
BREAKBEAT
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POVALE! DOPORU!UJEPOVALE! DOPORU!UJE POVALE! DOPORU!UJE POVALE! DOPORU!UJE DOBRÉ V"D"TDOBRÉ V"D"T
ZELEN! BOD

Povaleþ se letos opČt zapojuje do akce ýistý festival a snaží se tak tĜídit 
odpadky na festivalu. K tomu je urþen zelený bod, který najdete u Áþka. Zde 
mĤžete vracet plastové kelímky od piva, za které budete náležitČ odmČĖo-
váni. Prosíme návštČvníky, aby pomohli udržovat areál festivalu þistý. Bude 
se nám tu pak pĜíjemnČjí paĜit.

PARKOVI"T#
ParkovištČ jsou letos dvČ. Za standardní parkovištČ u Áþka vybíráme 
100 Kþ, z toho dostanete zpČt 50 Kþ, pokud pĜi odjeydu vrátíte parkovací 
kartu a naplnČný odpadkový pytel (na hlavních barech, þi u vstupu). Stano-
vání u aut je zde zakázáno jak z bezpeþnostních, tak kapacitních dĤvodĤ. 
Druhou možností je luxusnČjší Parkcamp na fotbalovém hĜišti, který je za 
250 Kþ (opČt vþetnČ zálohy 50 Kþ za pytle). Je luxusnČjší a mĤžete zde 
parkovat i stanovat na jednom místČ. Klubovna na fotbalovém hĜišti má také 
kamenné záchody, sprchy a nechybí ani výþep s pivem a nealkem.

STANOVÉ M#ST#$KO
Stanování na Povalþi je opČt zdarma a to na loukách kolem Áþka a Béþka, 
stejnČ tak i v sadu. OhnČ jsou povolené rozdČlávat jen na vyhrazených 
ohništích v sadu!

BARY A JÍDLO
Bary u tĜech hlavních podií jsou otevĜené nonstop po celou dobu festivalu. 
Ostatní výþepy a bary mají individuální otevírací dobu. Jejich rozmístČní 
naleznete v mapce areálu.
O vaše mlsné jazýþky a prázdné žaludky se postará bohatý výbČr stánkĤ 
s jídlem, které naleznete po celém areálu. Svou návštČvou potČšíte i místní 
hos-podu, která bude mít po celý den na výbČr z nČkolika hotovek.

VSTUP
Vstup do areálu je DOBROVOLNÝ, nikoliv volný. Doporuþené minimální 
vstupné je 250 Kþ. Tato þástka je za tĜi dny bohatého programu více než 
symbolická, nicménČ k udržení festivalu potĜebná. DČkujeme tak všem, co 
pĜispČjí.

POVALE$BUS
Na festival a zpČt vypravujeme autobusové svozy mezi Prahou a Valþí. Do 
Prahy jedou autobusy v nedČli ve 21.00 a v pondČlí ve 12.00. Koupit lístky 
lze v Infostánku u Áþka, autobusy pak staví u vchodu do areálu u horního 
kostela.

CHILLOUT A D#TSK! KOUTEK
U þajovny v sadu je umístČna odpoþinková zóna, kde si mĤžete v klidu 
poválet v hamakách, þi sedacích pytlích. K zapĤjþení zde bude také mnoho 
deskových her. Souþástí této zóny je i dČtský koutek pro ty nejmenší 
návštČvníky.

INFOSTÁNEK
S dotazy, pĜipomínkami þi problémy se mĤžete dostavit do Infostánku na 
Áþku. Tam si také mĤžete koupit napĜíklad povaleþské triko, tašku, þi 
placky, nabijeme vám telefon (nabíjeþku si pĜineste, prosíme, sami), nebo 
si mĤžete koupit lístek zpČt do Prahy v našem Pova-leþBusu (viz výše). 
K volnému rozebráni bude také zbytek propagaþních materiálĤ, jako jsou 
nálepky, letáþky, þi plakáty.

PRÁDELNA
Prádelna je nová kavárna s infocentrem, jenž provozujeme od letošního 
kvČtna s naším sdružením. Rekonstrukci této malé budovy nám umožnil 
grant z Evropské unie. Díky nČmu se realizuje mimo jiné i rekonstrukce 
iluzivních bran za Áþkem.
V PrádelnČ nabízíme obþerstvení a pĤjþujeme napĜíklad fotbalový míþ, 
frisbee, kroket, pétanque a další hry. Vyzkoušet zde mĤžete i slackline 
(popruh napnutý mezi stromy, na kterém se snažíte udržet, v lepším 
pĜípadČ chodit, bČhat a dČlat jiné vylomeniny).

ZÁMECKÁ ZAHRADA
Zámecká zahrada se zavírá se setmČním a vstup do zámeckého areálu je 
v noþních hodinách zakázán. Mimo hlavní þást parku mezi zámkem 
a Áþkem se, prosíme, pohybujte zá-sadnČ po cestách. Na mnoha místech 
hrozí propady þi sesuvy. DČkujeme!

LAHVÁ! ZABÍJÍ POVALE! Je to tak. Organizátory dokáže pĜi 
vysbírávání louky každá flaška pČknČ 
vytoþit. Bez barĤ, které pokrývají svým 
výdČlkem vČtšinu rozpoþtu festivalu, 
by Povaleþ v souþasné podobČ  
nemohl existovat. 
Proto vás prosíme: kupujte si pití na 
našich barech, protože konzumací 
vlastního alkoholu niþíte Povaleþ, tak 
jak ho známe a máme rádi.

I když letos vyhrál AndČla, mimo 
tuzemskou reggae a elektronic-
kou scénu zatím o nČm pĜíliš lidí 
neví. Letos, jako teprve druhý 
þeský interpret, hrál na nejvČtším 
festivalu svČta Glastonbury. Jako 
vždy, tak i na Povalþi ho bude 
supportovat MC Turner a rozhod-
nČ to bude stát za to.

B STAGE | SO 23:30

MIKKIM + MC TURNER
ELECTRO-REGGAE-DUB-PUNK

Perfektní francouzský rap s živou 
drum'n'bassovou kapelou, který 
si pohraje s vaší taneþní výdrží. 
Budou vám pĜipomínat Irie, ale 
nakopou vám zadek.

A STAGE | SO 20:35

BADJOKE (FR)
DNB-RAP

Holky si to a´capella dávaj. TČšit 
se urþitČ mĤžeme na zajímavé 
kostýmy, známé písniþky v netra-
diþním podání a v neposlední 
ĜadČ krásnou podívanou.

C STAGE | SO 19:20

TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

Kapela, v jejímž þele stojí 
originální legenda brnČnského 
undergroundu Petr Váša (jeho 
fyzické básnČní mĤžete shléd-
nout na pubstagi), vás zaujme 
alternativou jak Ĝemen.

A STAGE | NE 18:55

TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

Již tradiþní nedČlní zavírací 
kapela na céþku v sadu, kvĤli 
které se rozhodnČ vyplatí zĤstat! 
Sketa vás roztanþí a dost možná 
i svlíkne, tak se nestyćte a pĜijć-
te.

C STAGE | NE 20:45

SKETA SYN
PUB

Šest holek z Kalifornie zavítá 
do Valþe a roztancují vás 
v rytmech country a folku, který 
jde pČknČ od podlahy. Cowboy-
ské boty a šatiþky, benja a 
harmoniky. Jdeme trsat.

A STAGE | SO 15:45

RAINBOW GIRLS
FOLK COUNTRY

Staþily mi tĜi minuty na prvním 
koncertČ, abych si je zamilovala a 
zapamatovala. A to i pĜesto, 
že jejich název doteć nejsem 
schopná napsat napoprvé správ-
nČ. Kluci z Frukhstuk mají za 
sebou už nČjakou tu hudební 
minulost a jsou žhavou novinkou 
na pražské klubové scénČ. (JíĢa 
i zde spletla název a museli jsme 
ho opravit - pozn. red.)

C STAGE | NE 18:10

FRUKSHTUK
INDIE

Nový album, nový songy, nový 
texty a stejnČ poĜád ty starý dobrý 
WWW-þka. To se málokteré 
kapele povede. V pátek veþer 
vám bude bČhat mráz po zádech, 
v hlavČ znít „Když se nám nedaĜí 
nic postavit – poćme aspoĖ ještČ 
nČco zbourat“ a budete si Ĝíkat, 
že ten Sifon je fakt nesmrtelnej. 

A STAGE | PÁ 23:30

WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

Producent a DJ Beta (UK) 
vystoupí na Béþku spolu 
s loĖským headlinerem Mesme-
rem (ROM/CZ). Tihle dva djové 
jsou v souþastnosti jedni z neju-
znávanČjších producentĤ na 
breakbetové scénČ a jelikož na 
Povaleþi vystoupí back2back tak 
to bude poĜádná breaková nálož.

B STAGE | SO 01:00

MESMER & BETA
BREAKBEAT

Jsou kapely, jejichž písniþky si 
pravidelnČ pouštíme, umíme 
nazpamČĢ a Ĝíkáme si, jak by to 
bylo fajn vám je jednou pĜivézt na 
Povaleþ. A Krausberry jsou právČ 
touto kapelou. PravidelnČ plní 
Malostranskou besedu a svoje 
posluchaþe prostČ neomrzí. 
Legenda, kterou byste si rozhod-
nČ nemČli nechat ujít.

A STAGE | SO 18:45

KRAUSBERRY
ROCK

Zkoušeli to z rĤzných stran. 
Funky umí hrát každá kapela, 
zvláštČ když neví co chce hrát. 
Kluci ale dospČli a zavĜeli se do 
zkušebny. Pomalu se rozkouká-
vají na slunci, ale lezou z nich 
skvČlé poþiny. Jazz, který nemá 
problém zabrousit do vod i vzdá-
lenČjších hudebních stylĤ má mít 
na Povalþi své místo.

C STAGE | NE 16:45

U 4 P"ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

Mutanti dávají svoje písnČ volnČ 
ke stažení, spoustu z nich ale 
uslyšíte pouze naživo na jejich 
koncertech. To už je dobrá 
motivace pĜijít si je poslechnout 
do pubstage. V sobotu hrají hned 
dvakrát! Tak s nima pĜijćte hledat 
i to svoje vlastní východisko.

PUBSTAGE | SO 23:05

MUTANTI HLEDAJ 
V#CHODISKO

Absolvent ateliéru fotografie 
pražské VŠUP Honza Bigas fotí 
pĜírodu, která k nČmu promlouvá. 
Dávají mu znamení, poodhalují 
mu svá malá tajemství a on je 
pomocí fotoaparátu pĜenáší 
k nám. K vidČní na zámku v rámci 
výstavy Memento naturae.

MEMENTO NATURAE

JAN BIGAS

Další z kapel, kvĤli které se 
rozhodnČ vyplatí zĤstat 
na festivalu až do nedČle. PČt let 
existence, kolem 150 koncertĤ 
a chystají i soundtrack k filmu. 
Jejich písniþky jsou o lásce, 
životČ i smrti a mČli by je slyšet 
hlavnČ ti, které zajímá, když to 
nČkdo dČlá trochu jinak. 

A STAGE | NE 20:25

VLO$TE KO!KU
ELECTRONIC

Jeden z prukopníkĤ Funku 
a Soulu u našich severních 
sousedĤ. Z Polska si pĜiveze bag 
plnej nejrĤznČjších funkovejch 
pecek. Aþ zatím není tolik známý, 
mĤžeme se spolehnout, že jeho 
vystoupení bude poĜádná veseli-
ce.

B STAGE | SO 20:00

DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

Propracovaná show, která gradu-
je a špatnČ se z ní odchází. Kluci 
hrají krátkou dobu, ale už si 
zaþínají spalovat své kštice o 
hvČzdy. lndie Ĝízlý poĜádnym 
Ĝemenem elektronické muziky 
nenechá jednu patu na zemi.

C STAGE | SO 22:20

THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICE

Po tĜech letech se k nám zase 
vrací kapela, která zaruþenČ 
roztancuje davy. Svižné el-ektro 
s fresh texty osvČží i v tom nejvČt-
ším vedru. V sobotu na áþku vás 
tahle parta prostČ nenechá 
v klidu. 

A STAGE | SO 22:15

MIDI LIDI
ELECTRONIC

Tato stoupající hvČzda þeské 
hudební scény letos rozhodnČ 
nemohla chybČt! Není to žádná 
kopírka, ani revival, je to autentic-
ká divoká kytarovka. PĜijćte si 
poslechnout našláplej indie-
rockovej náĜez z BudČjovic!

A STAGE | NE 22:00

VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

Tak mladá a už toho má tolik za 
sebou! Markéta Jáchimová 
nechala roztát hlavu bývalého 
prezidenta Václava Klause, pravi-
delnČ vystavuje, tvoĜí a chvíli se 
nezastaví. SochaĜka, která se 
nebojí sáhnout po pĜírodních 
materiálech, které pod jejími 
rukami dostávají nový rozmČr a 
ožívají také na výstavČ Memento 
naturae.

MEMENTO NATURAE

MARKÉTA JÁCHIMOVÁ

Unikátní projekt v þele se zpČvá-
kem Janem Foukalem. Na Poval-
þi tentokrát bez klasické projekce, 
o to ale živČji. Song of the Open 
Road, krásnej hlas a cowboyský 
srdce, který je letos pro céþko 
v sadu jako dČlaný. Zn. Vítáme 
i Indiány!

C STAGE | PÁ 19:45

JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

Loni se pĜedstavili na Povalþi jako 
Gargamel&Lastikor s hostujícím 
MC Dynamic, letos mají nové 
jméno, lehce pozmČnČný reperto-
ár, ale jejich show stále stojí za to. 
Dechberoucí bycí si pohrají 
s vaším srdeþním rytmem a elek-
tronické beaty vám rozhodnČ 
nedovolí v klidu stát. A nebojte, 
hlas Dynamica chybČt nebude.

A STAGE | PÁ 02:45

N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

Tento live projekt je ovlivnČ jmény 
jako Boards of Canada, Clark, 
Daedelus, Akufen aj. Do své 
tvorby vsazuje prvky breakbeatu, 
house, ambient a dnb. NemČli 
byste si nechat ujít.

B STAGE | SO 22:30

SONORITY
BREAKBEAT

Tuto zástupkyni nČžného pohlaví 
na elektronické scénČ asi není 
tĜeba pĜedstavovat. Známá je 
pĜedevším jako drum’n’bassová 
djka, která je zároveĖ i jedna 
z prĤkopnic tohoto stylu u nás. Na 
Povalþi vystoupí již po druhé.

B STAGE | PÁ 00:00

BABE LN
DRUM’N’BASS

NeotĜelá kombinace cikánské 
hudby a elektra, která rozpohybu-
je i ty nejzatvrzelejší netaneþníky. 
V sobotu v noci tedy neváhejte 
dorazit na Áþko to poĜádnČ rozto-
þit! Letos rozhodnČ jedna z nejza-
jímavČjších záležitostí.

A STAGE | SO 23:55

BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

Improvizaþní smršĢ v podání 
pražské partiþky NIC Vás 
rozesmČje, zaskoþí a potČší 
zároveĖ. PĜijćte se osvČžit 
neotĜelým humorem!

ZÁMEK | SO 13:00

NIC
DIVADELNÍ IMPROVIZACE
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I když letos vyhrál AndČla, mimo 
tuzemskou reggae a elektronic-
kou scénu zatím o nČm pĜíliš lidí 
neví. Letos, jako teprve druhý 
þeský interpret, hrál na nejvČtším 
festivalu svČta Glastonbury. Jako 
vždy, tak i na Povalþi ho bude 
supportovat MC Turner a rozhod-
nČ to bude stát za to.

B STAGE | SO 23:30

MIKKIM + MC TURNER
ELECTRO-REGGAE-DUB-PUNK

Perfektní francouzský rap s živou 
drum'n'bassovou kapelou, který 
si pohraje s vaší taneþní výdrží. 
Budou vám pĜipomínat Irie, ale 
nakopou vám zadek.

A STAGE | SO 20:35

BADJOKE (FR)
DNB-RAP

Holky si to a´capella dávaj. TČšit 
se urþitČ mĤžeme na zajímavé 
kostýmy, známé písniþky v netra-
diþním podání a v neposlední 
ĜadČ krásnou podívanou.

C STAGE | SO 19:20

TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

Kapela, v jejímž þele stojí 
originální legenda brnČnského 
undergroundu Petr Váša (jeho 
fyzické básnČní mĤžete shléd-
nout na pubstagi), vás zaujme 
alternativou jak Ĝemen.

A STAGE | NE 18:55

TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

Již tradiþní nedČlní zavírací 
kapela na céþku v sadu, kvĤli 
které se rozhodnČ vyplatí zĤstat! 
Sketa vás roztanþí a dost možná 
i svlíkne, tak se nestyćte a pĜijć-
te.

C STAGE | NE 20:45

SKETA SYN
PUB

Šest holek z Kalifornie zavítá 
do Valþe a roztancují vás 
v rytmech country a folku, který 
jde pČknČ od podlahy. Cowboy-
ské boty a šatiþky, benja a 
harmoniky. Jdeme trsat.

A STAGE | SO 15:45

RAINBOW GIRLS
FOLK COUNTRY

Staþily mi tĜi minuty na prvním 
koncertČ, abych si je zamilovala a 
zapamatovala. A to i pĜesto, 
že jejich název doteć nejsem 
schopná napsat napoprvé správ-
nČ. Kluci z Frukhstuk mají za 
sebou už nČjakou tu hudební 
minulost a jsou žhavou novinkou 
na pražské klubové scénČ. (JíĢa 
i zde spletla název a museli jsme 
ho opravit - pozn. red.)

C STAGE | NE 18:10

FRUKSHTUK
INDIE

Nový album, nový songy, nový 
texty a stejnČ poĜád ty starý dobrý 
WWW-þka. To se málokteré 
kapele povede. V pátek veþer 
vám bude bČhat mráz po zádech, 
v hlavČ znít „Když se nám nedaĜí 
nic postavit – poćme aspoĖ ještČ 
nČco zbourat“ a budete si Ĝíkat, 
že ten Sifon je fakt nesmrtelnej. 

A STAGE | PÁ 23:30

WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

Producent a DJ Beta (UK) 
vystoupí na Béþku spolu 
s loĖským headlinerem Mesme-
rem (ROM/CZ). Tihle dva djové 
jsou v souþastnosti jedni z neju-
znávanČjších producentĤ na 
breakbetové scénČ a jelikož na 
Povaleþi vystoupí back2back tak 
to bude poĜádná breaková nálož.

B STAGE | SO 01:00

MESMER & BETA
BREAKBEAT

Jsou kapely, jejichž písniþky si 
pravidelnČ pouštíme, umíme 
nazpamČĢ a Ĝíkáme si, jak by to 
bylo fajn vám je jednou pĜivézt na 
Povaleþ. A Krausberry jsou právČ 
touto kapelou. PravidelnČ plní 
Malostranskou besedu a svoje 
posluchaþe prostČ neomrzí. 
Legenda, kterou byste si rozhod-
nČ nemČli nechat ujít.

A STAGE | SO 18:45

KRAUSBERRY
ROCK

Zkoušeli to z rĤzných stran. 
Funky umí hrát každá kapela, 
zvláštČ když neví co chce hrát. 
Kluci ale dospČli a zavĜeli se do 
zkušebny. Pomalu se rozkouká-
vají na slunci, ale lezou z nich 
skvČlé poþiny. Jazz, který nemá 
problém zabrousit do vod i vzdá-
lenČjších hudebních stylĤ má mít 
na Povalþi své místo.

C STAGE | NE 16:45

U 4 P"ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

Mutanti dávají svoje písnČ volnČ 
ke stažení, spoustu z nich ale 
uslyšíte pouze naživo na jejich 
koncertech. To už je dobrá 
motivace pĜijít si je poslechnout 
do pubstage. V sobotu hrají hned 
dvakrát! Tak s nima pĜijćte hledat 
i to svoje vlastní východisko.

PUBSTAGE | SO 23:05

MUTANTI HLEDAJ 
V#CHODISKO

Absolvent ateliéru fotografie 
pražské VŠUP Honza Bigas fotí 
pĜírodu, která k nČmu promlouvá. 
Dávají mu znamení, poodhalují 
mu svá malá tajemství a on je 
pomocí fotoaparátu pĜenáší 
k nám. K vidČní na zámku v rámci 
výstavy Memento naturae.

MEMENTO NATURAE

JAN BIGAS

Další z kapel, kvĤli které se 
rozhodnČ vyplatí zĤstat 
na festivalu až do nedČle. PČt let 
existence, kolem 150 koncertĤ 
a chystají i soundtrack k filmu. 
Jejich písniþky jsou o lásce, 
životČ i smrti a mČli by je slyšet 
hlavnČ ti, které zajímá, když to 
nČkdo dČlá trochu jinak. 

A STAGE | NE 20:25

VLO$TE KO!KU
ELECTRONIC

Jeden z prukopníkĤ Funku 
a Soulu u našich severních 
sousedĤ. Z Polska si pĜiveze bag 
plnej nejrĤznČjších funkovejch 
pecek. Aþ zatím není tolik známý, 
mĤžeme se spolehnout, že jeho 
vystoupení bude poĜádná veseli-
ce.

B STAGE | SO 20:00

DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

Propracovaná show, která gradu-
je a špatnČ se z ní odchází. Kluci 
hrají krátkou dobu, ale už si 
zaþínají spalovat své kštice o 
hvČzdy. lndie Ĝízlý poĜádnym 
Ĝemenem elektronické muziky 
nenechá jednu patu na zemi.

C STAGE | SO 22:20

THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICE

Po tĜech letech se k nám zase 
vrací kapela, která zaruþenČ 
roztancuje davy. Svižné el-ektro 
s fresh texty osvČží i v tom nejvČt-
ším vedru. V sobotu na áþku vás 
tahle parta prostČ nenechá 
v klidu. 

A STAGE | SO 22:15

MIDI LIDI
ELECTRONIC

Tato stoupající hvČzda þeské 
hudební scény letos rozhodnČ 
nemohla chybČt! Není to žádná 
kopírka, ani revival, je to autentic-
ká divoká kytarovka. PĜijćte si 
poslechnout našláplej indie-
rockovej náĜez z BudČjovic!

A STAGE | NE 22:00

VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

Tak mladá a už toho má tolik za 
sebou! Markéta Jáchimová 
nechala roztát hlavu bývalého 
prezidenta Václava Klause, pravi-
delnČ vystavuje, tvoĜí a chvíli se 
nezastaví. SochaĜka, která se 
nebojí sáhnout po pĜírodních 
materiálech, které pod jejími 
rukami dostávají nový rozmČr a 
ožívají také na výstavČ Memento 
naturae.

MEMENTO NATURAE

MARKÉTA JÁCHIMOVÁ

Unikátní projekt v þele se zpČvá-
kem Janem Foukalem. Na Poval-
þi tentokrát bez klasické projekce, 
o to ale živČji. Song of the Open 
Road, krásnej hlas a cowboyský 
srdce, který je letos pro céþko 
v sadu jako dČlaný. Zn. Vítáme 
i Indiány!

C STAGE | PÁ 19:45

JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

Loni se pĜedstavili na Povalþi jako 
Gargamel&Lastikor s hostujícím 
MC Dynamic, letos mají nové 
jméno, lehce pozmČnČný reperto-
ár, ale jejich show stále stojí za to. 
Dechberoucí bycí si pohrají 
s vaším srdeþním rytmem a elek-
tronické beaty vám rozhodnČ 
nedovolí v klidu stát. A nebojte, 
hlas Dynamica chybČt nebude.

A STAGE | PÁ 02:45

N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

Tento live projekt je ovlivnČ jmény 
jako Boards of Canada, Clark, 
Daedelus, Akufen aj. Do své 
tvorby vsazuje prvky breakbeatu, 
house, ambient a dnb. NemČli 
byste si nechat ujít.

B STAGE | SO 22:30

SONORITY
BREAKBEAT

Tuto zástupkyni nČžného pohlaví 
na elektronické scénČ asi není 
tĜeba pĜedstavovat. Známá je 
pĜedevším jako drum’n’bassová 
djka, která je zároveĖ i jedna 
z prĤkopnic tohoto stylu u nás. Na 
Povalþi vystoupí již po druhé.

B STAGE | PÁ 00:00

BABE LN
DRUM’N’BASS

NeotĜelá kombinace cikánské 
hudby a elektra, která rozpohybu-
je i ty nejzatvrzelejší netaneþníky. 
V sobotu v noci tedy neváhejte 
dorazit na Áþko to poĜádnČ rozto-
þit! Letos rozhodnČ jedna z nejza-
jímavČjších záležitostí.

A STAGE | SO 23:55

BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

Improvizaþní smršĢ v podání 
pražské partiþky NIC Vás 
rozesmČje, zaskoþí a potČší 
zároveĖ. PĜijćte se osvČžit 
neotĜelým humorem!

ZÁMEK | SO 13:00

NIC
DIVADELNÍ IMPROVIZACE
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LINE UP PÁTEK 2. SRPNA LINE UP SOBOTA 3. SRPNA

LINE UP NED!LE

11:00
KREV V MOBILECH
12:45
Z POPELNICE DO LEDNICE
14:30
MOTYKY A SKYPE
15:45
ZLO!IN PODLE ZÁKONA
17:45
SOBOTNÍ CHVILKA POEZIE
18:45
ILEGÁLNÍ MÁMA
20:30
KIM!ONGÍLIE

11:00
BARMSK" VJ
12:45
KE SV#TLU
14:10
FILM JAKO BRNO
15:30
NA STUPNÍCH VÍT#Z$

16:00 - 18:15

VLADISLAV KA%PAR

12:15 - 13:00

MLUVÍCÍ %UTR
13:45 - 15:30

ADOLPHO
16:30 - 18:30

NAMELESS BROTHERS
19:45 - 22:00

J
23:05 - 01:20

MUTANTI HLEDAJ
V"CHODISKO
12:45 - 14:45

DUMDUM DUO

16:50 - 17:25

PETR VÁ%A

15:25 - 16:00

DÁDA

18:15 - 20:20

BÁRA ZMEKOVÁ
21:20 - 23:15

VASIL$V RUBÁ%

19:20 - 21:40

TOMÁ% VYORAL
22:40 - 01:00

HIGHLIGHTS

PUB
stage

DOPROVODN! PROGRAM
v!ade

FILMOV" SÁL

PUBSTAGE je novinka.
Pubstage je malá scéna pro 

jednotlivce a komorní projekty. 

VyplĖuje mezery na Áþku, když 

se hlavní stage pĜestavuje a 

chystá na další kapelu. ýasy 

jsou orientaþní a budou se 

vždy pĜizpĤsobovat programu 

na Áþku.

Doražte do stanu u hlavního 

vchodu, kde bude jak bar, tak 

muzika.

PÁTEK

SOBOTA NED!LE

SOBOTA
20:00-22:00 VERNISÁ": V#STAVA MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

11:00-20:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK
13:00 IMPROLIGA: NIC ZÁMEK

NED!LE
11:00 - 17:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

13:00 DIVADLO: TLUST# PRASE ZÁMEK

13:00 TANEC: MALUMA TAKETE SAD

13:00 VERNISÁ": ILUSTRACE MAT!JE POSPÍ$ILA PRÁDELNA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 19:00 ST%ÍHÁNÍ VLAS& V SADU SAD

15:00 - 16:00 JÓGA V PARKU ZAHRADA

16:00 BAROKNÍ KONCERT: SOCIETAS MUSICALIS KOSTEL

FESTIVALOVÁ BOJOVKA
NovČ si budete moci bČhem festivalu zahrát bojovku, která provČĜí vaše schopnosti a 
povaleþské znalosti. Vyražte urþitČ do boje o nejlepšího povaleþe a získejte hodnotný 
poklad. Bližší informace dostanete v infostánku.

FILMOVÁ HOSPODA U" JSME DOMA
Máte dost muziky? Zaskoþte si na pivo a zákusek do stanu Už jsme doma. Na programu 
budou po celou dobu festivalu projekce dokumentĤ a filmĤ z prostĜedí þeského 
undergroundu a þeské rockové scény posledních 50 let, které nikde jen tak neuvidíte. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY

JÁ NA TOM D!LÁM
Souþástí letošního roþníku je i výtvarná dílna v režii Já na tom dČlám. PĜijćte se odreago-
vat dČláním. MĤžete si vyrobit bloky, pohledy, penČženky þi nejrĤznČjší doplĖky. Materiály 
a nástroje na volnou kresbu/malbu nebudou chybČt. Vyvrcholením každého dne budou 
exhibice a soutČže, jako napĜíklad klání konstruktérĤ vlaštovek nebo výtvarný duel.

MEMENTO NATURAE
V minulých dvou letech se konala výstava bČhem Povalþe v þásteþnČ zrekonstruovaném 
zámku. Prostor pro umČlecká díla tentokrát poskytují prázdné místnosti letohrádku, který 
se nachází v zámecké zahradČ. Výstava nese název Memento naturae obmČĖující 
latinské slovní spojení používané v dČjinách umČní memento mori. Memento naturae ve 
volném pĜekladu znamená pamatuj na pĜírodu. ýtrnáct vystavujících umČlcĤ rĤzným 
zpĤsobem a pomocí médií jakými jsou napĜíklad socha, malba, fotografie, video þi 
instalace, reaguje na téma pĜírody, ze které þerpá a zároveĖ ji obmČĖuje, dává jí Ĝád a 
zasazuje ji do architektury. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY
Letošní filmový program festivalu nabídne exkurz do svČta dokumentárních filmĤ 
zamČĜených na spoleþenskou tematiku. Pokud jste nestihli navštívit filmy festivalu Jeden 
svČt, máte jedineþnou pĜíležitost to napravit právČ v sále správní budovy zámeckého 
areálu. Projekce probíhají v sobotu a v nedČli vždy od 11 h dopoledne. Pozvání na festival 
pĜijal antropolog Lukáš Hanus, s nímž se po filmu Motyky a Skype uskuteþní debata nejen 
na téma turismu v rumunském Banátu. Dokumentární ladČní v sobotu vystĜídá autorské 
þtení mistra dekadentních veršĤ Miroslava Sosoie, které si rozhodnČ nenechte ujít.

16:45

THE CANNON BALLS
ROCK’N’ROLL

13:00
%PUNTQAN#
PUNK

13:30
SILENCIO CLUB
ALTERNATIVE

14:35
ZÁVI%
PORNFOLK

16:05
SEMTAM feat. MANNEX
ELECTRONICA JAM

17:30
JET8
SKAPUNK

18:55
TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

20:25
VLO&TE KO!KU
ELECTRONIC

22:00
VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

23:30
SEDM ZBYTE!N"CH
AFTER-SKA POVALE!-LOVERS

14:15
P$LNO!NÍ MARIE
ROCK PUNK

15:45
RAINBOW GIRLS (USA)
FOLK COUNTRY

17:10
NANO
INDIE

18:45
KRAUSBERRY
ROCK

20:35
BADJOKE (FR)
DNB-RAP

22:15
MIDI LIDI
ELECTRONIC

23:55
BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

01:30
ALEF ZERO
LIVE BREAKBEAT

03:00
WORLDHOOD
ROCK’N’ROLL

18:25
GARAGE
& TONY DUCHÁ!EK
UNDERGROUND

20:10
TIMUDEJ
SKA

21:55
BUG’N’DUB
REGGAE

23:30
WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

01:15
PRAGUE CONSPIRACY
ROCK/ROCK’N’ROLL

02:45
N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

17:15
GROOVETOWN
INDIE-ROCK

12:00
COOL-DJ-SCHOOL
LETNÍ %KOLA

14:00
HOTKAROT RIOT
ELECTRO CARROT

15:20
PALINDROMES
INDIE ALTERNATIVE

16:45
U 4 P'ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

18:10
FRUKSHTUK
INDIE

19:35
RUNNING SUSHI
FUNKY

21:00
SKETA SYN
PUB

15:50
TAJEMSTVÍ VESMÍRU:
VÁLENDA
IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

13:30
BÁRA CÍSA'OVSKÁ
PIANO ZP#V
14:45
THE HOLY GROOVERS
PSYCHEDELIC BLUES

17:50
SOUNDAY
RAP/CROSSOVER

19:20
TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

20:50
UFAJR
POSTROCK INDIE

22:20
THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICA

23:50
ROBOT ORCHESTRA (FR)
HARDCORE

18:30
JOE PURPLE
HARD ROCK’N’ROLL

19:45
JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

21:05
UNHOLY PREACHERS
PUNK ROCK’N’ROLL

22:25
TH MOONSHINE
HOWLERS
COUNTRY ROCK’N’ROLL

23:45
MECCAVERIUS
SOCIETY
ALTERNATIVE POSTMUSIC
01:00
AT EYE LEVEL
DNB HC

18:00
DJ JAYKOB
HIPHOP / GHETTOFUNK

10:30
MIRUF WORLD
ELECTRO
11:30
MAMA APACHE
DANCE
12:30
DJ FOOL
DOWNTEMPO
13:30
DJ ICHBIN
BREAKBEAT
14:30
INSIDE KRU
HIPHOP
16:00
DJ GOLDSTAR
FUNKY
17:00
DJ BALTAZAR
FUNK/LATINO/JAZZ
18:30
MR. ULTRAFINO
HIPHOP/FUNK/JAZZ/SOUL

20:00
DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

03:00
DJ TURTLESQUAD
BREAKBEAT
04:00
KAPLICK + SAKU
BREAKBEAT.CZ

05:30
LINE OF SIGHT
BREAKBEAT
06:30
MESSBROTHERS
BREAKBEAT
08:00
TCHENDOS DJS
FUNKY BREAKS

19:15
DJ TELKA
HIPHOP / RAGGA

20:30
DJ BA2S
HIPHOP

21:45
DJ ANS
ELECTRONIC DANCE MUSIC

23:00
PENDAPON
BREAK/ACID/TECHNO

00:00
BABE LN
DRUM’N’BASS

01:30
DJ STANTHA
+ DJ KAMCZA
DRUM’N’BASS

03:30
KICK IT
DRUM’N’BASS

05:00
DJ HONEY T
DRUMY I NEDRUMY

06:00
DJ DAROOT
BREAKBEAT

07:00
DJ CURFEW
TECHBASS
07:00
KINETIX DJS
TECHBASS

09:30
MIM
PSYTRANCE

21:30
ADELIGHT
BREAKBEAT
22:30
SONORITY
BREAKBEAT
23:30
MIKKIM
feat. MC TURNER
BREAKBEAT
01:00
BETA (UK)
MESMER (HU)
BREAKBEAT
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LINE UP PÁTEK 2. SRPNA LINE UP SOBOTA 3. SRPNA

LINE UP NED!LE

11:00
KREV V MOBILECH
12:45
Z POPELNICE DO LEDNICE
14:30
MOTYKY A SKYPE
15:45
ZLO!IN PODLE ZÁKONA
17:45
SOBOTNÍ CHVILKA POEZIE
18:45
ILEGÁLNÍ MÁMA
20:30
KIM!ONGÍLIE

11:00
BARMSK" VJ
12:45
KE SV#TLU
14:10
FILM JAKO BRNO
15:30
NA STUPNÍCH VÍT#Z$

16:00 - 18:15

VLADISLAV KA%PAR

12:15 - 13:00

MLUVÍCÍ %UTR
13:45 - 15:30

ADOLPHO
16:30 - 18:30

NAMELESS BROTHERS
19:45 - 22:00

J
23:05 - 01:20

MUTANTI HLEDAJ
V"CHODISKO
12:45 - 14:45

DUMDUM DUO

16:50 - 17:25

PETR VÁ%A

15:25 - 16:00

DÁDA

18:15 - 20:20

BÁRA ZMEKOVÁ
21:20 - 23:15

VASIL$V RUBÁ%

19:20 - 21:40

TOMÁ% VYORAL
22:40 - 01:00

HIGHLIGHTS

PUB
stage

DOPROVODN! PROGRAM
v!ade

FILMOV" SÁL

PUBSTAGE je novinka.
Pubstage je malá scéna pro 

jednotlivce a komorní projekty. 

VyplĖuje mezery na Áþku, když 

se hlavní stage pĜestavuje a 

chystá na další kapelu. ýasy 

jsou orientaþní a budou se 

vždy pĜizpĤsobovat programu 

na Áþku.

Doražte do stanu u hlavního 

vchodu, kde bude jak bar, tak 

muzika.

PÁTEK

SOBOTA NED!LE

SOBOTA
20:00-22:00 VERNISÁ": V#STAVA MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

11:00-20:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK
13:00 IMPROLIGA: NIC ZÁMEK

NED!LE
11:00 - 17:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

13:00 DIVADLO: TLUST# PRASE ZÁMEK

13:00 TANEC: MALUMA TAKETE SAD

13:00 VERNISÁ": ILUSTRACE MAT!JE POSPÍ$ILA PRÁDELNA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 19:00 ST%ÍHÁNÍ VLAS& V SADU SAD

15:00 - 16:00 JÓGA V PARKU ZAHRADA

16:00 BAROKNÍ KONCERT: SOCIETAS MUSICALIS KOSTEL

FESTIVALOVÁ BOJOVKA
NovČ si budete moci bČhem festivalu zahrát bojovku, která provČĜí vaše schopnosti a 
povaleþské znalosti. Vyražte urþitČ do boje o nejlepšího povaleþe a získejte hodnotný 
poklad. Bližší informace dostanete v infostánku.

FILMOVÁ HOSPODA U" JSME DOMA
Máte dost muziky? Zaskoþte si na pivo a zákusek do stanu Už jsme doma. Na programu 
budou po celou dobu festivalu projekce dokumentĤ a filmĤ z prostĜedí þeského 
undergroundu a þeské rockové scény posledních 50 let, které nikde jen tak neuvidíte. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY

JÁ NA TOM D!LÁM
Souþástí letošního roþníku je i výtvarná dílna v režii Já na tom dČlám. PĜijćte se odreago-
vat dČláním. MĤžete si vyrobit bloky, pohledy, penČženky þi nejrĤznČjší doplĖky. Materiály 
a nástroje na volnou kresbu/malbu nebudou chybČt. Vyvrcholením každého dne budou 
exhibice a soutČže, jako napĜíklad klání konstruktérĤ vlaštovek nebo výtvarný duel.

MEMENTO NATURAE
V minulých dvou letech se konala výstava bČhem Povalþe v þásteþnČ zrekonstruovaném 
zámku. Prostor pro umČlecká díla tentokrát poskytují prázdné místnosti letohrádku, který 
se nachází v zámecké zahradČ. Výstava nese název Memento naturae obmČĖující 
latinské slovní spojení používané v dČjinách umČní memento mori. Memento naturae ve 
volném pĜekladu znamená pamatuj na pĜírodu. ýtrnáct vystavujících umČlcĤ rĤzným 
zpĤsobem a pomocí médií jakými jsou napĜíklad socha, malba, fotografie, video þi 
instalace, reaguje na téma pĜírody, ze které þerpá a zároveĖ ji obmČĖuje, dává jí Ĝád a 
zasazuje ji do architektury. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY
Letošní filmový program festivalu nabídne exkurz do svČta dokumentárních filmĤ 
zamČĜených na spoleþenskou tematiku. Pokud jste nestihli navštívit filmy festivalu Jeden 
svČt, máte jedineþnou pĜíležitost to napravit právČ v sále správní budovy zámeckého 
areálu. Projekce probíhají v sobotu a v nedČli vždy od 11 h dopoledne. Pozvání na festival 
pĜijal antropolog Lukáš Hanus, s nímž se po filmu Motyky a Skype uskuteþní debata nejen 
na téma turismu v rumunském Banátu. Dokumentární ladČní v sobotu vystĜídá autorské 
þtení mistra dekadentních veršĤ Miroslava Sosoie, které si rozhodnČ nenechte ujít.

16:45

THE CANNON BALLS
ROCK’N’ROLL

13:00
%PUNTQAN#
PUNK

13:30
SILENCIO CLUB
ALTERNATIVE

14:35
ZÁVI%
PORNFOLK

16:05
SEMTAM feat. MANNEX
ELECTRONICA JAM

17:30
JET8
SKAPUNK

18:55
TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

20:25
VLO&TE KO!KU
ELECTRONIC

22:00
VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

23:30
SEDM ZBYTE!N"CH
AFTER-SKA POVALE!-LOVERS

14:15
P$LNO!NÍ MARIE
ROCK PUNK

15:45
RAINBOW GIRLS (USA)
FOLK COUNTRY

17:10
NANO
INDIE

18:45
KRAUSBERRY
ROCK

20:35
BADJOKE (FR)
DNB-RAP

22:15
MIDI LIDI
ELECTRONIC

23:55
BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

01:30
ALEF ZERO
LIVE BREAKBEAT

03:00
WORLDHOOD
ROCK’N’ROLL

18:25
GARAGE
& TONY DUCHÁ!EK
UNDERGROUND

20:10
TIMUDEJ
SKA

21:55
BUG’N’DUB
REGGAE

23:30
WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

01:15
PRAGUE CONSPIRACY
ROCK/ROCK’N’ROLL

02:45
N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

17:15
GROOVETOWN
INDIE-ROCK

12:00
COOL-DJ-SCHOOL
LETNÍ %KOLA

14:00
HOTKAROT RIOT
ELECTRO CARROT

15:20
PALINDROMES
INDIE ALTERNATIVE

16:45
U 4 P'ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

18:10
FRUKSHTUK
INDIE

19:35
RUNNING SUSHI
FUNKY

21:00
SKETA SYN
PUB

15:50
TAJEMSTVÍ VESMÍRU:
VÁLENDA
IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

13:30
BÁRA CÍSA'OVSKÁ
PIANO ZP#V
14:45
THE HOLY GROOVERS
PSYCHEDELIC BLUES

17:50
SOUNDAY
RAP/CROSSOVER

19:20
TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

20:50
UFAJR
POSTROCK INDIE

22:20
THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICA

23:50
ROBOT ORCHESTRA (FR)
HARDCORE

18:30
JOE PURPLE
HARD ROCK’N’ROLL

19:45
JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

21:05
UNHOLY PREACHERS
PUNK ROCK’N’ROLL

22:25
TH MOONSHINE
HOWLERS
COUNTRY ROCK’N’ROLL

23:45
MECCAVERIUS
SOCIETY
ALTERNATIVE POSTMUSIC
01:00
AT EYE LEVEL
DNB HC

18:00
DJ JAYKOB
HIPHOP / GHETTOFUNK

10:30
MIRUF WORLD
ELECTRO
11:30
MAMA APACHE
DANCE
12:30
DJ FOOL
DOWNTEMPO
13:30
DJ ICHBIN
BREAKBEAT
14:30
INSIDE KRU
HIPHOP
16:00
DJ GOLDSTAR
FUNKY
17:00
DJ BALTAZAR
FUNK/LATINO/JAZZ
18:30
MR. ULTRAFINO
HIPHOP/FUNK/JAZZ/SOUL

20:00
DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

03:00
DJ TURTLESQUAD
BREAKBEAT
04:00
KAPLICK + SAKU
BREAKBEAT.CZ

05:30
LINE OF SIGHT
BREAKBEAT
06:30
MESSBROTHERS
BREAKBEAT
08:00
TCHENDOS DJS
FUNKY BREAKS

19:15
DJ TELKA
HIPHOP / RAGGA

20:30
DJ BA2S
HIPHOP

21:45
DJ ANS
ELECTRONIC DANCE MUSIC

23:00
PENDAPON
BREAK/ACID/TECHNO

00:00
BABE LN
DRUM’N’BASS

01:30
DJ STANTHA
+ DJ KAMCZA
DRUM’N’BASS

03:30
KICK IT
DRUM’N’BASS

05:00
DJ HONEY T
DRUMY I NEDRUMY

06:00
DJ DAROOT
BREAKBEAT

07:00
DJ CURFEW
TECHBASS
07:00
KINETIX DJS
TECHBASS

09:30
MIM
PSYTRANCE

21:30
ADELIGHT
BREAKBEAT
22:30
SONORITY
BREAKBEAT
23:30
MIKKIM
feat. MC TURNER
BREAKBEAT
01:00
BETA (UK)
MESMER (HU)
BREAKBEAT
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LINE UP PÁTEK 2. SRPNA LINE UP SOBOTA 3. SRPNA

LINE UP NED!LE

11:00
KREV V MOBILECH
12:45
Z POPELNICE DO LEDNICE
14:30
MOTYKY A SKYPE
15:45
ZLO!IN PODLE ZÁKONA
17:45
SOBOTNÍ CHVILKA POEZIE
18:45
ILEGÁLNÍ MÁMA
20:30
KIM!ONGÍLIE

11:00
BARMSK" VJ
12:45
KE SV#TLU
14:10
FILM JAKO BRNO
15:30
NA STUPNÍCH VÍT#Z$

16:00 - 18:15

VLADISLAV KA%PAR

12:15 - 13:00

MLUVÍCÍ %UTR
13:45 - 15:30

ADOLPHO
16:30 - 18:30

NAMELESS BROTHERS
19:45 - 22:00

J
23:05 - 01:20

MUTANTI HLEDAJ
V"CHODISKO
12:45 - 14:45

DUMDUM DUO

16:50 - 17:25

PETR VÁ%A

15:25 - 16:00

DÁDA

18:15 - 20:20

BÁRA ZMEKOVÁ
21:20 - 23:15

VASIL$V RUBÁ%

19:20 - 21:40

TOMÁ% VYORAL
22:40 - 01:00

HIGHLIGHTS

PUB
stage

DOPROVODN! PROGRAM
v!ade

FILMOV" SÁL

PUBSTAGE je novinka.
Pubstage je malá scéna pro 

jednotlivce a komorní projekty. 

VyplĖuje mezery na Áþku, když 

se hlavní stage pĜestavuje a 

chystá na další kapelu. ýasy 

jsou orientaþní a budou se 

vždy pĜizpĤsobovat programu 

na Áþku.

Doražte do stanu u hlavního 

vchodu, kde bude jak bar, tak 

muzika.

PÁTEK

SOBOTA NED!LE

SOBOTA
20:00-22:00 VERNISÁ": V#STAVA MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

11:00-20:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK
13:00 IMPROLIGA: NIC ZÁMEK

NED!LE
11:00 - 17:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

13:00 DIVADLO: TLUST# PRASE ZÁMEK

13:00 TANEC: MALUMA TAKETE SAD

13:00 VERNISÁ": ILUSTRACE MAT!JE POSPÍ$ILA PRÁDELNA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 19:00 ST%ÍHÁNÍ VLAS& V SADU SAD

15:00 - 16:00 JÓGA V PARKU ZAHRADA

16:00 BAROKNÍ KONCERT: SOCIETAS MUSICALIS KOSTEL

FESTIVALOVÁ BOJOVKA
NovČ si budete moci bČhem festivalu zahrát bojovku, která provČĜí vaše schopnosti a 
povaleþské znalosti. Vyražte urþitČ do boje o nejlepšího povaleþe a získejte hodnotný 
poklad. Bližší informace dostanete v infostánku.

FILMOVÁ HOSPODA U" JSME DOMA
Máte dost muziky? Zaskoþte si na pivo a zákusek do stanu Už jsme doma. Na programu 
budou po celou dobu festivalu projekce dokumentĤ a filmĤ z prostĜedí þeského 
undergroundu a þeské rockové scény posledních 50 let, které nikde jen tak neuvidíte. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY

JÁ NA TOM D!LÁM
Souþástí letošního roþníku je i výtvarná dílna v režii Já na tom dČlám. PĜijćte se odreago-
vat dČláním. MĤžete si vyrobit bloky, pohledy, penČženky þi nejrĤznČjší doplĖky. Materiály 
a nástroje na volnou kresbu/malbu nebudou chybČt. Vyvrcholením každého dne budou 
exhibice a soutČže, jako napĜíklad klání konstruktérĤ vlaštovek nebo výtvarný duel.

MEMENTO NATURAE
V minulých dvou letech se konala výstava bČhem Povalþe v þásteþnČ zrekonstruovaném 
zámku. Prostor pro umČlecká díla tentokrát poskytují prázdné místnosti letohrádku, který 
se nachází v zámecké zahradČ. Výstava nese název Memento naturae obmČĖující 
latinské slovní spojení používané v dČjinách umČní memento mori. Memento naturae ve 
volném pĜekladu znamená pamatuj na pĜírodu. ýtrnáct vystavujících umČlcĤ rĤzným 
zpĤsobem a pomocí médií jakými jsou napĜíklad socha, malba, fotografie, video þi 
instalace, reaguje na téma pĜírody, ze které þerpá a zároveĖ ji obmČĖuje, dává jí Ĝád a 
zasazuje ji do architektury. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY
Letošní filmový program festivalu nabídne exkurz do svČta dokumentárních filmĤ 
zamČĜených na spoleþenskou tematiku. Pokud jste nestihli navštívit filmy festivalu Jeden 
svČt, máte jedineþnou pĜíležitost to napravit právČ v sále správní budovy zámeckého 
areálu. Projekce probíhají v sobotu a v nedČli vždy od 11 h dopoledne. Pozvání na festival 
pĜijal antropolog Lukáš Hanus, s nímž se po filmu Motyky a Skype uskuteþní debata nejen 
na téma turismu v rumunském Banátu. Dokumentární ladČní v sobotu vystĜídá autorské 
þtení mistra dekadentních veršĤ Miroslava Sosoie, které si rozhodnČ nenechte ujít.

16:45

THE CANNON BALLS
ROCK’N’ROLL

13:00
%PUNTQAN#
PUNK

13:30
SILENCIO CLUB
ALTERNATIVE

14:35
ZÁVI%
PORNFOLK

16:05
SEMTAM feat. MANNEX
ELECTRONICA JAM

17:30
JET8
SKAPUNK

18:55
TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

20:25
VLO&TE KO!KU
ELECTRONIC

22:00
VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

23:30
SEDM ZBYTE!N"CH
AFTER-SKA POVALE!-LOVERS

14:15
P$LNO!NÍ MARIE
ROCK PUNK

15:45
RAINBOW GIRLS (USA)
FOLK COUNTRY

17:10
NANO
INDIE

18:45
KRAUSBERRY
ROCK

20:35
BADJOKE (FR)
DNB-RAP

22:15
MIDI LIDI
ELECTRONIC

23:55
BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

01:30
ALEF ZERO
LIVE BREAKBEAT

03:00
WORLDHOOD
ROCK’N’ROLL

18:25
GARAGE
& TONY DUCHÁ!EK
UNDERGROUND

20:10
TIMUDEJ
SKA

21:55
BUG’N’DUB
REGGAE

23:30
WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

01:15
PRAGUE CONSPIRACY
ROCK/ROCK’N’ROLL

02:45
N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

17:15
GROOVETOWN
INDIE-ROCK

12:00
COOL-DJ-SCHOOL
LETNÍ %KOLA

14:00
HOTKAROT RIOT
ELECTRO CARROT

15:20
PALINDROMES
INDIE ALTERNATIVE

16:45
U 4 P'ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

18:10
FRUKSHTUK
INDIE

19:35
RUNNING SUSHI
FUNKY

21:00
SKETA SYN
PUB

15:50
TAJEMSTVÍ VESMÍRU:
VÁLENDA
IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

13:30
BÁRA CÍSA'OVSKÁ
PIANO ZP#V
14:45
THE HOLY GROOVERS
PSYCHEDELIC BLUES

17:50
SOUNDAY
RAP/CROSSOVER

19:20
TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

20:50
UFAJR
POSTROCK INDIE

22:20
THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICA

23:50
ROBOT ORCHESTRA (FR)
HARDCORE

18:30
JOE PURPLE
HARD ROCK’N’ROLL

19:45
JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

21:05
UNHOLY PREACHERS
PUNK ROCK’N’ROLL

22:25
TH MOONSHINE
HOWLERS
COUNTRY ROCK’N’ROLL

23:45
MECCAVERIUS
SOCIETY
ALTERNATIVE POSTMUSIC
01:00
AT EYE LEVEL
DNB HC

18:00
DJ JAYKOB
HIPHOP / GHETTOFUNK

10:30
MIRUF WORLD
ELECTRO
11:30
MAMA APACHE
DANCE
12:30
DJ FOOL
DOWNTEMPO
13:30
DJ ICHBIN
BREAKBEAT
14:30
INSIDE KRU
HIPHOP
16:00
DJ GOLDSTAR
FUNKY
17:00
DJ BALTAZAR
FUNK/LATINO/JAZZ
18:30
MR. ULTRAFINO
HIPHOP/FUNK/JAZZ/SOUL

20:00
DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

03:00
DJ TURTLESQUAD
BREAKBEAT
04:00
KAPLICK + SAKU
BREAKBEAT.CZ

05:30
LINE OF SIGHT
BREAKBEAT
06:30
MESSBROTHERS
BREAKBEAT
08:00
TCHENDOS DJS
FUNKY BREAKS

19:15
DJ TELKA
HIPHOP / RAGGA

20:30
DJ BA2S
HIPHOP

21:45
DJ ANS
ELECTRONIC DANCE MUSIC

23:00
PENDAPON
BREAK/ACID/TECHNO

00:00
BABE LN
DRUM’N’BASS

01:30
DJ STANTHA
+ DJ KAMCZA
DRUM’N’BASS

03:30
KICK IT
DRUM’N’BASS

05:00
DJ HONEY T
DRUMY I NEDRUMY

06:00
DJ DAROOT
BREAKBEAT

07:00
DJ CURFEW
TECHBASS
07:00
KINETIX DJS
TECHBASS

09:30
MIM
PSYTRANCE

21:30
ADELIGHT
BREAKBEAT
22:30
SONORITY
BREAKBEAT
23:30
MIKKIM
feat. MC TURNER
BREAKBEAT
01:00
BETA (UK)
MESMER (HU)
BREAKBEAT
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LINE UP PÁTEK 2. SRPNA LINE UP SOBOTA 3. SRPNA

LINE UP NED!LE

11:00
KREV V MOBILECH
12:45
Z POPELNICE DO LEDNICE
14:30
MOTYKY A SKYPE
15:45
ZLO!IN PODLE ZÁKONA
17:45
SOBOTNÍ CHVILKA POEZIE
18:45
ILEGÁLNÍ MÁMA
20:30
KIM!ONGÍLIE

11:00
BARMSK" VJ
12:45
KE SV#TLU
14:10
FILM JAKO BRNO
15:30
NA STUPNÍCH VÍT#Z$

16:00 - 18:15

VLADISLAV KA%PAR

12:15 - 13:00

MLUVÍCÍ %UTR
13:45 - 15:30

ADOLPHO
16:30 - 18:30

NAMELESS BROTHERS
19:45 - 22:00

J
23:05 - 01:20

MUTANTI HLEDAJ
V"CHODISKO
12:45 - 14:45

DUMDUM DUO

16:50 - 17:25

PETR VÁ%A

15:25 - 16:00

DÁDA

18:15 - 20:20

BÁRA ZMEKOVÁ
21:20 - 23:15

VASIL$V RUBÁ%

19:20 - 21:40

TOMÁ% VYORAL
22:40 - 01:00

HIGHLIGHTS

PUB
stage

DOPROVODN! PROGRAM
v!ade

FILMOV" SÁL

PUBSTAGE je novinka.
Pubstage je malá scéna pro 

jednotlivce a komorní projekty. 

VyplĖuje mezery na Áþku, když 

se hlavní stage pĜestavuje a 

chystá na další kapelu. ýasy 

jsou orientaþní a budou se 

vždy pĜizpĤsobovat programu 

na Áþku.

Doražte do stanu u hlavního 

vchodu, kde bude jak bar, tak 

muzika.

PÁTEK

SOBOTA NED!LE

SOBOTA
20:00-22:00 VERNISÁ": V#STAVA MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

11:00-20:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK
13:00 IMPROLIGA: NIC ZÁMEK

NED!LE
11:00 - 17:00 V#STAVA: MEMENTO NATURAE LETOHRÁDEK

13:00 DIVADLO: TLUST# PRASE ZÁMEK

13:00 TANEC: MALUMA TAKETE SAD

13:00 VERNISÁ": ILUSTRACE MAT!JE POSPÍ$ILA PRÁDELNA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 17:00 SPORT: TCHOUKBALL ZAHRADA

14:00 - 19:00 ST%ÍHÁNÍ VLAS& V SADU SAD

15:00 - 16:00 JÓGA V PARKU ZAHRADA

16:00 BAROKNÍ KONCERT: SOCIETAS MUSICALIS KOSTEL

FESTIVALOVÁ BOJOVKA
NovČ si budete moci bČhem festivalu zahrát bojovku, která provČĜí vaše schopnosti a 
povaleþské znalosti. Vyražte urþitČ do boje o nejlepšího povaleþe a získejte hodnotný 
poklad. Bližší informace dostanete v infostánku.

FILMOVÁ HOSPODA U" JSME DOMA
Máte dost muziky? Zaskoþte si na pivo a zákusek do stanu Už jsme doma. Na programu 
budou po celou dobu festivalu projekce dokumentĤ a filmĤ z prostĜedí þeského 
undergroundu a þeské rockové scény posledních 50 let, které nikde jen tak neuvidíte. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY

JÁ NA TOM D!LÁM
Souþástí letošního roþníku je i výtvarná dílna v režii Já na tom dČlám. PĜijćte se odreago-
vat dČláním. MĤžete si vyrobit bloky, pohledy, penČženky þi nejrĤznČjší doplĖky. Materiály 
a nástroje na volnou kresbu/malbu nebudou chybČt. Vyvrcholením každého dne budou 
exhibice a soutČže, jako napĜíklad klání konstruktérĤ vlaštovek nebo výtvarný duel.

MEMENTO NATURAE
V minulých dvou letech se konala výstava bČhem Povalþe v þásteþnČ zrekonstruovaném 
zámku. Prostor pro umČlecká díla tentokrát poskytují prázdné místnosti letohrádku, který 
se nachází v zámecké zahradČ. Výstava nese název Memento naturae obmČĖující 
latinské slovní spojení používané v dČjinách umČní memento mori. Memento naturae ve 
volném pĜekladu znamená pamatuj na pĜírodu. ýtrnáct vystavujících umČlcĤ rĤzným 
zpĤsobem a pomocí médií jakými jsou napĜíklad socha, malba, fotografie, video þi 
instalace, reaguje na téma pĜírody, ze které þerpá a zároveĖ ji obmČĖuje, dává jí Ĝád a 
zasazuje ji do architektury. 

FILMOV# SÁL SPRÁVNÍ BUDOVY
Letošní filmový program festivalu nabídne exkurz do svČta dokumentárních filmĤ 
zamČĜených na spoleþenskou tematiku. Pokud jste nestihli navštívit filmy festivalu Jeden 
svČt, máte jedineþnou pĜíležitost to napravit právČ v sále správní budovy zámeckého 
areálu. Projekce probíhají v sobotu a v nedČli vždy od 11 h dopoledne. Pozvání na festival 
pĜijal antropolog Lukáš Hanus, s nímž se po filmu Motyky a Skype uskuteþní debata nejen 
na téma turismu v rumunském Banátu. Dokumentární ladČní v sobotu vystĜídá autorské 
þtení mistra dekadentních veršĤ Miroslava Sosoie, které si rozhodnČ nenechte ujít.

16:45

THE CANNON BALLS
ROCK’N’ROLL

13:00
%PUNTQAN#
PUNK

13:30
SILENCIO CLUB
ALTERNATIVE

14:35
ZÁVI%
PORNFOLK

16:05
SEMTAM feat. MANNEX
ELECTRONICA JAM

17:30
JET8
SKAPUNK

18:55
TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

20:25
VLO&TE KO!KU
ELECTRONIC

22:00
VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

23:30
SEDM ZBYTE!N"CH
AFTER-SKA POVALE!-LOVERS

14:15
P$LNO!NÍ MARIE
ROCK PUNK

15:45
RAINBOW GIRLS (USA)
FOLK COUNTRY

17:10
NANO
INDIE

18:45
KRAUSBERRY
ROCK

20:35
BADJOKE (FR)
DNB-RAP

22:15
MIDI LIDI
ELECTRONIC

23:55
BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

01:30
ALEF ZERO
LIVE BREAKBEAT

03:00
WORLDHOOD
ROCK’N’ROLL

18:25
GARAGE
& TONY DUCHÁ!EK
UNDERGROUND

20:10
TIMUDEJ
SKA

21:55
BUG’N’DUB
REGGAE

23:30
WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

01:15
PRAGUE CONSPIRACY
ROCK/ROCK’N’ROLL

02:45
N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

17:15
GROOVETOWN
INDIE-ROCK

12:00
COOL-DJ-SCHOOL
LETNÍ %KOLA

14:00
HOTKAROT RIOT
ELECTRO CARROT

15:20
PALINDROMES
INDIE ALTERNATIVE

16:45
U 4 P'ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

18:10
FRUKSHTUK
INDIE

19:35
RUNNING SUSHI
FUNKY

21:00
SKETA SYN
PUB

15:50
TAJEMSTVÍ VESMÍRU:
VÁLENDA
IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

13:30
BÁRA CÍSA'OVSKÁ
PIANO ZP#V
14:45
THE HOLY GROOVERS
PSYCHEDELIC BLUES

17:50
SOUNDAY
RAP/CROSSOVER

19:20
TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

20:50
UFAJR
POSTROCK INDIE

22:20
THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICA

23:50
ROBOT ORCHESTRA (FR)
HARDCORE

18:30
JOE PURPLE
HARD ROCK’N’ROLL

19:45
JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

21:05
UNHOLY PREACHERS
PUNK ROCK’N’ROLL

22:25
TH MOONSHINE
HOWLERS
COUNTRY ROCK’N’ROLL

23:45
MECCAVERIUS
SOCIETY
ALTERNATIVE POSTMUSIC
01:00
AT EYE LEVEL
DNB HC

18:00
DJ JAYKOB
HIPHOP / GHETTOFUNK

10:30
MIRUF WORLD
ELECTRO
11:30
MAMA APACHE
DANCE
12:30
DJ FOOL
DOWNTEMPO
13:30
DJ ICHBIN
BREAKBEAT
14:30
INSIDE KRU
HIPHOP
16:00
DJ GOLDSTAR
FUNKY
17:00
DJ BALTAZAR
FUNK/LATINO/JAZZ
18:30
MR. ULTRAFINO
HIPHOP/FUNK/JAZZ/SOUL

20:00
DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

03:00
DJ TURTLESQUAD
BREAKBEAT
04:00
KAPLICK + SAKU
BREAKBEAT.CZ

05:30
LINE OF SIGHT
BREAKBEAT
06:30
MESSBROTHERS
BREAKBEAT
08:00
TCHENDOS DJS
FUNKY BREAKS

19:15
DJ TELKA
HIPHOP / RAGGA

20:30
DJ BA2S
HIPHOP

21:45
DJ ANS
ELECTRONIC DANCE MUSIC

23:00
PENDAPON
BREAK/ACID/TECHNO

00:00
BABE LN
DRUM’N’BASS

01:30
DJ STANTHA
+ DJ KAMCZA
DRUM’N’BASS

03:30
KICK IT
DRUM’N’BASS

05:00
DJ HONEY T
DRUMY I NEDRUMY

06:00
DJ DAROOT
BREAKBEAT

07:00
DJ CURFEW
TECHBASS
07:00
KINETIX DJS
TECHBASS

09:30
MIM
PSYTRANCE

21:30
ADELIGHT
BREAKBEAT
22:30
SONORITY
BREAKBEAT
23:30
MIKKIM
feat. MC TURNER
BREAKBEAT
01:00
BETA (UK)
MESMER (HU)
BREAKBEAT
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POVALE! DOPORU!UJEPOVALE! DOPORU!UJE POVALE! DOPORU!UJE POVALE! DOPORU!UJE DOBRÉ V"D"TDOBRÉ V"D"T
ZELEN! BOD

Povaleþ se letos opČt zapojuje do akce ýistý festival a snaží se tak tĜídit 
odpadky na festivalu. K tomu je urþen zelený bod, který najdete u Áþka. Zde 
mĤžete vracet plastové kelímky od piva, za které budete náležitČ odmČĖo-
váni. Prosíme návštČvníky, aby pomohli udržovat areál festivalu þistý. Bude 
se nám tu pak pĜíjemnČjí paĜit.

PARKOVI"T#
ParkovištČ jsou letos dvČ. Za standardní parkovištČ u Áþka vybíráme 
100 Kþ, z toho dostanete zpČt 50 Kþ, pokud pĜi odjeydu vrátíte parkovací 
kartu a naplnČný odpadkový pytel (na hlavních barech, þi u vstupu). Stano-
vání u aut je zde zakázáno jak z bezpeþnostních, tak kapacitních dĤvodĤ. 
Druhou možností je luxusnČjší Parkcamp na fotbalovém hĜišti, který je za 
250 Kþ (opČt vþetnČ zálohy 50 Kþ za pytle). Je luxusnČjší a mĤžete zde 
parkovat i stanovat na jednom místČ. Klubovna na fotbalovém hĜišti má také 
kamenné záchody, sprchy a nechybí ani výþep s pivem a nealkem.

STANOVÉ M#ST#$KO
Stanování na Povalþi je opČt zdarma a to na loukách kolem Áþka a Béþka, 
stejnČ tak i v sadu. OhnČ jsou povolené rozdČlávat jen na vyhrazených 
ohništích v sadu!

BARY A JÍDLO
Bary u tĜech hlavních podií jsou otevĜené nonstop po celou dobu festivalu. 
Ostatní výþepy a bary mají individuální otevírací dobu. Jejich rozmístČní 
naleznete v mapce areálu.
O vaše mlsné jazýþky a prázdné žaludky se postará bohatý výbČr stánkĤ 
s jídlem, které naleznete po celém areálu. Svou návštČvou potČšíte i místní 
hos-podu, která bude mít po celý den na výbČr z nČkolika hotovek.

VSTUP
Vstup do areálu je DOBROVOLNÝ, nikoliv volný. Doporuþené minimální 
vstupné je 250 Kþ. Tato þástka je za tĜi dny bohatého programu více než 
symbolická, nicménČ k udržení festivalu potĜebná. DČkujeme tak všem, co 
pĜispČjí.

POVALE$BUS
Na festival a zpČt vypravujeme autobusové svozy mezi Prahou a Valþí. Do 
Prahy jedou autobusy v nedČli ve 21.00 a v pondČlí ve 12.00. Koupit lístky 
lze v Infostánku u Áþka, autobusy pak staví u vchodu do areálu u horního 
kostela.

CHILLOUT A D#TSK! KOUTEK
U þajovny v sadu je umístČna odpoþinková zóna, kde si mĤžete v klidu 
poválet v hamakách, þi sedacích pytlích. K zapĤjþení zde bude také mnoho 
deskových her. Souþástí této zóny je i dČtský koutek pro ty nejmenší 
návštČvníky.

INFOSTÁNEK
S dotazy, pĜipomínkami þi problémy se mĤžete dostavit do Infostánku na 
Áþku. Tam si také mĤžete koupit napĜíklad povaleþské triko, tašku, þi 
placky, nabijeme vám telefon (nabíjeþku si pĜineste, prosíme, sami), nebo 
si mĤžete koupit lístek zpČt do Prahy v našem Pova-leþBusu (viz výše). 
K volnému rozebráni bude také zbytek propagaþních materiálĤ, jako jsou 
nálepky, letáþky, þi plakáty.

PRÁDELNA
Prádelna je nová kavárna s infocentrem, jenž provozujeme od letošního 
kvČtna s naším sdružením. Rekonstrukci této malé budovy nám umožnil 
grant z Evropské unie. Díky nČmu se realizuje mimo jiné i rekonstrukce 
iluzivních bran za Áþkem.
V PrádelnČ nabízíme obþerstvení a pĤjþujeme napĜíklad fotbalový míþ, 
frisbee, kroket, pétanque a další hry. Vyzkoušet zde mĤžete i slackline 
(popruh napnutý mezi stromy, na kterém se snažíte udržet, v lepším 
pĜípadČ chodit, bČhat a dČlat jiné vylomeniny).

ZÁMECKÁ ZAHRADA
Zámecká zahrada se zavírá se setmČním a vstup do zámeckého areálu je 
v noþních hodinách zakázán. Mimo hlavní þást parku mezi zámkem 
a Áþkem se, prosíme, pohybujte zá-sadnČ po cestách. Na mnoha místech 
hrozí propady þi sesuvy. DČkujeme!

LAHVÁ! ZABÍJÍ POVALE! Je to tak. Organizátory dokáže pĜi 
vysbírávání louky každá flaška pČknČ 
vytoþit. Bez barĤ, které pokrývají svým 
výdČlkem vČtšinu rozpoþtu festivalu, 
by Povaleþ v souþasné podobČ  
nemohl existovat. 
Proto vás prosíme: kupujte si pití na 
našich barech, protože konzumací 
vlastního alkoholu niþíte Povaleþ, tak 
jak ho známe a máme rádi.

I když letos vyhrál AndČla, mimo 
tuzemskou reggae a elektronic-
kou scénu zatím o nČm pĜíliš lidí 
neví. Letos, jako teprve druhý 
þeský interpret, hrál na nejvČtším 
festivalu svČta Glastonbury. Jako 
vždy, tak i na Povalþi ho bude 
supportovat MC Turner a rozhod-
nČ to bude stát za to.

B STAGE | SO 23:30

MIKKIM + MC TURNER
ELECTRO-REGGAE-DUB-PUNK

Perfektní francouzský rap s živou 
drum'n'bassovou kapelou, který 
si pohraje s vaší taneþní výdrží. 
Budou vám pĜipomínat Irie, ale 
nakopou vám zadek.

A STAGE | SO 20:35

BADJOKE (FR)
DNB-RAP

Holky si to a´capella dávaj. TČšit 
se urþitČ mĤžeme na zajímavé 
kostýmy, známé písniþky v netra-
diþním podání a v neposlední 
ĜadČ krásnou podívanou.

C STAGE | SO 19:20

TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

Kapela, v jejímž þele stojí 
originální legenda brnČnského 
undergroundu Petr Váša (jeho 
fyzické básnČní mĤžete shléd-
nout na pubstagi), vás zaujme 
alternativou jak Ĝemen.

A STAGE | NE 18:55

TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

Již tradiþní nedČlní zavírací 
kapela na céþku v sadu, kvĤli 
které se rozhodnČ vyplatí zĤstat! 
Sketa vás roztanþí a dost možná 
i svlíkne, tak se nestyćte a pĜijć-
te.

C STAGE | NE 20:45

SKETA SYN
PUB

Šest holek z Kalifornie zavítá 
do Valþe a roztancují vás 
v rytmech country a folku, který 
jde pČknČ od podlahy. Cowboy-
ské boty a šatiþky, benja a 
harmoniky. Jdeme trsat.

A STAGE | SO 15:45

RAINBOW GIRLS
FOLK COUNTRY

Staþily mi tĜi minuty na prvním 
koncertČ, abych si je zamilovala a 
zapamatovala. A to i pĜesto, 
že jejich název doteć nejsem 
schopná napsat napoprvé správ-
nČ. Kluci z Frukhstuk mají za 
sebou už nČjakou tu hudební 
minulost a jsou žhavou novinkou 
na pražské klubové scénČ. (JíĢa 
i zde spletla název a museli jsme 
ho opravit - pozn. red.)

C STAGE | NE 18:10

FRUKSHTUK
INDIE

Nový album, nový songy, nový 
texty a stejnČ poĜád ty starý dobrý 
WWW-þka. To se málokteré 
kapele povede. V pátek veþer 
vám bude bČhat mráz po zádech, 
v hlavČ znít „Když se nám nedaĜí 
nic postavit – poćme aspoĖ ještČ 
nČco zbourat“ a budete si Ĝíkat, 
že ten Sifon je fakt nesmrtelnej. 

A STAGE | PÁ 23:30

WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

Producent a DJ Beta (UK) 
vystoupí na Béþku spolu 
s loĖským headlinerem Mesme-
rem (ROM/CZ). Tihle dva djové 
jsou v souþastnosti jedni z neju-
znávanČjších producentĤ na 
breakbetové scénČ a jelikož na 
Povaleþi vystoupí back2back tak 
to bude poĜádná breaková nálož.

B STAGE | SO 01:00

MESMER & BETA
BREAKBEAT

Jsou kapely, jejichž písniþky si 
pravidelnČ pouštíme, umíme 
nazpamČĢ a Ĝíkáme si, jak by to 
bylo fajn vám je jednou pĜivézt na 
Povaleþ. A Krausberry jsou právČ 
touto kapelou. PravidelnČ plní 
Malostranskou besedu a svoje 
posluchaþe prostČ neomrzí. 
Legenda, kterou byste si rozhod-
nČ nemČli nechat ujít.

A STAGE | SO 18:45

KRAUSBERRY
ROCK

Zkoušeli to z rĤzných stran. 
Funky umí hrát každá kapela, 
zvláštČ když neví co chce hrát. 
Kluci ale dospČli a zavĜeli se do 
zkušebny. Pomalu se rozkouká-
vají na slunci, ale lezou z nich 
skvČlé poþiny. Jazz, který nemá 
problém zabrousit do vod i vzdá-
lenČjších hudebních stylĤ má mít 
na Povalþi své místo.

C STAGE | NE 16:45

U 4 P"ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

Mutanti dávají svoje písnČ volnČ 
ke stažení, spoustu z nich ale 
uslyšíte pouze naživo na jejich 
koncertech. To už je dobrá 
motivace pĜijít si je poslechnout 
do pubstage. V sobotu hrají hned 
dvakrát! Tak s nima pĜijćte hledat 
i to svoje vlastní východisko.

PUBSTAGE | SO 23:05

MUTANTI HLEDAJ 
V#CHODISKO

Absolvent ateliéru fotografie 
pražské VŠUP Honza Bigas fotí 
pĜírodu, která k nČmu promlouvá. 
Dávají mu znamení, poodhalují 
mu svá malá tajemství a on je 
pomocí fotoaparátu pĜenáší 
k nám. K vidČní na zámku v rámci 
výstavy Memento naturae.

MEMENTO NATURAE

JAN BIGAS

Další z kapel, kvĤli které se 
rozhodnČ vyplatí zĤstat 
na festivalu až do nedČle. PČt let 
existence, kolem 150 koncertĤ 
a chystají i soundtrack k filmu. 
Jejich písniþky jsou o lásce, 
životČ i smrti a mČli by je slyšet 
hlavnČ ti, které zajímá, když to 
nČkdo dČlá trochu jinak. 

A STAGE | NE 20:25

VLO$TE KO!KU
ELECTRONIC

Jeden z prukopníkĤ Funku 
a Soulu u našich severních 
sousedĤ. Z Polska si pĜiveze bag 
plnej nejrĤznČjších funkovejch 
pecek. Aþ zatím není tolik známý, 
mĤžeme se spolehnout, že jeho 
vystoupení bude poĜádná veseli-
ce.

B STAGE | SO 20:00

DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

Propracovaná show, která gradu-
je a špatnČ se z ní odchází. Kluci 
hrají krátkou dobu, ale už si 
zaþínají spalovat své kštice o 
hvČzdy. lndie Ĝízlý poĜádnym 
Ĝemenem elektronické muziky 
nenechá jednu patu na zemi.

C STAGE | SO 22:20

THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICE

Po tĜech letech se k nám zase 
vrací kapela, která zaruþenČ 
roztancuje davy. Svižné el-ektro 
s fresh texty osvČží i v tom nejvČt-
ším vedru. V sobotu na áþku vás 
tahle parta prostČ nenechá 
v klidu. 

A STAGE | SO 22:15

MIDI LIDI
ELECTRONIC

Tato stoupající hvČzda þeské 
hudební scény letos rozhodnČ 
nemohla chybČt! Není to žádná 
kopírka, ani revival, je to autentic-
ká divoká kytarovka. PĜijćte si 
poslechnout našláplej indie-
rockovej náĜez z BudČjovic!

A STAGE | NE 22:00

VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

Tak mladá a už toho má tolik za 
sebou! Markéta Jáchimová 
nechala roztát hlavu bývalého 
prezidenta Václava Klause, pravi-
delnČ vystavuje, tvoĜí a chvíli se 
nezastaví. SochaĜka, která se 
nebojí sáhnout po pĜírodních 
materiálech, které pod jejími 
rukami dostávají nový rozmČr a 
ožívají také na výstavČ Memento 
naturae.

MEMENTO NATURAE

MARKÉTA JÁCHIMOVÁ

Unikátní projekt v þele se zpČvá-
kem Janem Foukalem. Na Poval-
þi tentokrát bez klasické projekce, 
o to ale živČji. Song of the Open 
Road, krásnej hlas a cowboyský 
srdce, který je letos pro céþko 
v sadu jako dČlaný. Zn. Vítáme 
i Indiány!

C STAGE | PÁ 19:45

JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

Loni se pĜedstavili na Povalþi jako 
Gargamel&Lastikor s hostujícím 
MC Dynamic, letos mají nové 
jméno, lehce pozmČnČný reperto-
ár, ale jejich show stále stojí za to. 
Dechberoucí bycí si pohrají 
s vaším srdeþním rytmem a elek-
tronické beaty vám rozhodnČ 
nedovolí v klidu stát. A nebojte, 
hlas Dynamica chybČt nebude.

A STAGE | PÁ 02:45

N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

Tento live projekt je ovlivnČ jmény 
jako Boards of Canada, Clark, 
Daedelus, Akufen aj. Do své 
tvorby vsazuje prvky breakbeatu, 
house, ambient a dnb. NemČli 
byste si nechat ujít.

B STAGE | SO 22:30

SONORITY
BREAKBEAT

Tuto zástupkyni nČžného pohlaví 
na elektronické scénČ asi není 
tĜeba pĜedstavovat. Známá je 
pĜedevším jako drum’n’bassová 
djka, která je zároveĖ i jedna 
z prĤkopnic tohoto stylu u nás. Na 
Povalþi vystoupí již po druhé.

B STAGE | PÁ 00:00

BABE LN
DRUM’N’BASS

NeotĜelá kombinace cikánské 
hudby a elektra, která rozpohybu-
je i ty nejzatvrzelejší netaneþníky. 
V sobotu v noci tedy neváhejte 
dorazit na Áþko to poĜádnČ rozto-
þit! Letos rozhodnČ jedna z nejza-
jímavČjších záležitostí.

A STAGE | SO 23:55

BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

Improvizaþní smršĢ v podání 
pražské partiþky NIC Vás 
rozesmČje, zaskoþí a potČší 
zároveĖ. PĜijćte se osvČžit 
neotĜelým humorem!

ZÁMEK | SO 13:00

NIC
DIVADELNÍ IMPROVIZACE
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POVALE! DOPORU!UJEPOVALE! DOPORU!UJE POVALE! DOPORU!UJE POVALE! DOPORU!UJE DOBRÉ V"D"TDOBRÉ V"D"T
ZELEN! BOD

Povaleþ se letos opČt zapojuje do akce ýistý festival a snaží se tak tĜídit 
odpadky na festivalu. K tomu je urþen zelený bod, který najdete u Áþka. Zde 
mĤžete vracet plastové kelímky od piva, za které budete náležitČ odmČĖo-
váni. Prosíme návštČvníky, aby pomohli udržovat areál festivalu þistý. Bude 
se nám tu pak pĜíjemnČjí paĜit.

PARKOVI"T#
ParkovištČ jsou letos dvČ. Za standardní parkovištČ u Áþka vybíráme 
100 Kþ, z toho dostanete zpČt 50 Kþ, pokud pĜi odjeydu vrátíte parkovací 
kartu a naplnČný odpadkový pytel (na hlavních barech, þi u vstupu). Stano-
vání u aut je zde zakázáno jak z bezpeþnostních, tak kapacitních dĤvodĤ. 
Druhou možností je luxusnČjší Parkcamp na fotbalovém hĜišti, který je za 
250 Kþ (opČt vþetnČ zálohy 50 Kþ za pytle). Je luxusnČjší a mĤžete zde 
parkovat i stanovat na jednom místČ. Klubovna na fotbalovém hĜišti má také 
kamenné záchody, sprchy a nechybí ani výþep s pivem a nealkem.

STANOVÉ M#ST#$KO
Stanování na Povalþi je opČt zdarma a to na loukách kolem Áþka a Béþka, 
stejnČ tak i v sadu. OhnČ jsou povolené rozdČlávat jen na vyhrazených 
ohništích v sadu!

BARY A JÍDLO
Bary u tĜech hlavních podií jsou otevĜené nonstop po celou dobu festivalu. 
Ostatní výþepy a bary mají individuální otevírací dobu. Jejich rozmístČní 
naleznete v mapce areálu.
O vaše mlsné jazýþky a prázdné žaludky se postará bohatý výbČr stánkĤ 
s jídlem, které naleznete po celém areálu. Svou návštČvou potČšíte i místní 
hos-podu, která bude mít po celý den na výbČr z nČkolika hotovek.

VSTUP
Vstup do areálu je DOBROVOLNÝ, nikoliv volný. Doporuþené minimální 
vstupné je 250 Kþ. Tato þástka je za tĜi dny bohatého programu více než 
symbolická, nicménČ k udržení festivalu potĜebná. DČkujeme tak všem, co 
pĜispČjí.

POVALE$BUS
Na festival a zpČt vypravujeme autobusové svozy mezi Prahou a Valþí. Do 
Prahy jedou autobusy v nedČli ve 21.00 a v pondČlí ve 12.00. Koupit lístky 
lze v Infostánku u Áþka, autobusy pak staví u vchodu do areálu u horního 
kostela.

CHILLOUT A D#TSK! KOUTEK
U þajovny v sadu je umístČna odpoþinková zóna, kde si mĤžete v klidu 
poválet v hamakách, þi sedacích pytlích. K zapĤjþení zde bude také mnoho 
deskových her. Souþástí této zóny je i dČtský koutek pro ty nejmenší 
návštČvníky.

INFOSTÁNEK
S dotazy, pĜipomínkami þi problémy se mĤžete dostavit do Infostánku na 
Áþku. Tam si také mĤžete koupit napĜíklad povaleþské triko, tašku, þi 
placky, nabijeme vám telefon (nabíjeþku si pĜineste, prosíme, sami), nebo 
si mĤžete koupit lístek zpČt do Prahy v našem Pova-leþBusu (viz výše). 
K volnému rozebráni bude také zbytek propagaþních materiálĤ, jako jsou 
nálepky, letáþky, þi plakáty.

PRÁDELNA
Prádelna je nová kavárna s infocentrem, jenž provozujeme od letošního 
kvČtna s naším sdružením. Rekonstrukci této malé budovy nám umožnil 
grant z Evropské unie. Díky nČmu se realizuje mimo jiné i rekonstrukce 
iluzivních bran za Áþkem.
V PrádelnČ nabízíme obþerstvení a pĤjþujeme napĜíklad fotbalový míþ, 
frisbee, kroket, pétanque a další hry. Vyzkoušet zde mĤžete i slackline 
(popruh napnutý mezi stromy, na kterém se snažíte udržet, v lepším 
pĜípadČ chodit, bČhat a dČlat jiné vylomeniny).

ZÁMECKÁ ZAHRADA
Zámecká zahrada se zavírá se setmČním a vstup do zámeckého areálu je 
v noþních hodinách zakázán. Mimo hlavní þást parku mezi zámkem 
a Áþkem se, prosíme, pohybujte zá-sadnČ po cestách. Na mnoha místech 
hrozí propady þi sesuvy. DČkujeme!

LAHVÁ! ZABÍJÍ POVALE! Je to tak. Organizátory dokáže pĜi 
vysbírávání louky každá flaška pČknČ 
vytoþit. Bez barĤ, které pokrývají svým 
výdČlkem vČtšinu rozpoþtu festivalu, 
by Povaleþ v souþasné podobČ  
nemohl existovat. 
Proto vás prosíme: kupujte si pití na 
našich barech, protože konzumací 
vlastního alkoholu niþíte Povaleþ, tak 
jak ho známe a máme rádi.

I když letos vyhrál AndČla, mimo 
tuzemskou reggae a elektronic-
kou scénu zatím o nČm pĜíliš lidí 
neví. Letos, jako teprve druhý 
þeský interpret, hrál na nejvČtším 
festivalu svČta Glastonbury. Jako 
vždy, tak i na Povalþi ho bude 
supportovat MC Turner a rozhod-
nČ to bude stát za to.

B STAGE | SO 23:30

MIKKIM + MC TURNER
ELECTRO-REGGAE-DUB-PUNK

Perfektní francouzský rap s živou 
drum'n'bassovou kapelou, který 
si pohraje s vaší taneþní výdrží. 
Budou vám pĜipomínat Irie, ale 
nakopou vám zadek.

A STAGE | SO 20:35

BADJOKE (FR)
DNB-RAP

Holky si to a´capella dávaj. TČšit 
se urþitČ mĤžeme na zajímavé 
kostýmy, známé písniþky v netra-
diþním podání a v neposlední 
ĜadČ krásnou podívanou.

C STAGE | SO 19:20

TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

Kapela, v jejímž þele stojí 
originální legenda brnČnského 
undergroundu Petr Váša (jeho 
fyzické básnČní mĤžete shléd-
nout na pubstagi), vás zaujme 
alternativou jak Ĝemen.

A STAGE | NE 18:55

TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

Již tradiþní nedČlní zavírací 
kapela na céþku v sadu, kvĤli 
které se rozhodnČ vyplatí zĤstat! 
Sketa vás roztanþí a dost možná 
i svlíkne, tak se nestyćte a pĜijć-
te.

C STAGE | NE 20:45

SKETA SYN
PUB

Šest holek z Kalifornie zavítá 
do Valþe a roztancují vás 
v rytmech country a folku, který 
jde pČknČ od podlahy. Cowboy-
ské boty a šatiþky, benja a 
harmoniky. Jdeme trsat.

A STAGE | SO 15:45

RAINBOW GIRLS
FOLK COUNTRY

Staþily mi tĜi minuty na prvním 
koncertČ, abych si je zamilovala a 
zapamatovala. A to i pĜesto, 
že jejich název doteć nejsem 
schopná napsat napoprvé správ-
nČ. Kluci z Frukhstuk mají za 
sebou už nČjakou tu hudební 
minulost a jsou žhavou novinkou 
na pražské klubové scénČ. (JíĢa 
i zde spletla název a museli jsme 
ho opravit - pozn. red.)

C STAGE | NE 18:10

FRUKSHTUK
INDIE

Nový album, nový songy, nový 
texty a stejnČ poĜád ty starý dobrý 
WWW-þka. To se málokteré 
kapele povede. V pátek veþer 
vám bude bČhat mráz po zádech, 
v hlavČ znít „Když se nám nedaĜí 
nic postavit – poćme aspoĖ ještČ 
nČco zbourat“ a budete si Ĝíkat, 
že ten Sifon je fakt nesmrtelnej. 

A STAGE | PÁ 23:30

WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

Producent a DJ Beta (UK) 
vystoupí na Béþku spolu 
s loĖským headlinerem Mesme-
rem (ROM/CZ). Tihle dva djové 
jsou v souþastnosti jedni z neju-
znávanČjších producentĤ na 
breakbetové scénČ a jelikož na 
Povaleþi vystoupí back2back tak 
to bude poĜádná breaková nálož.

B STAGE | SO 01:00

MESMER & BETA
BREAKBEAT

Jsou kapely, jejichž písniþky si 
pravidelnČ pouštíme, umíme 
nazpamČĢ a Ĝíkáme si, jak by to 
bylo fajn vám je jednou pĜivézt na 
Povaleþ. A Krausberry jsou právČ 
touto kapelou. PravidelnČ plní 
Malostranskou besedu a svoje 
posluchaþe prostČ neomrzí. 
Legenda, kterou byste si rozhod-
nČ nemČli nechat ujít.

A STAGE | SO 18:45

KRAUSBERRY
ROCK

Zkoušeli to z rĤzných stran. 
Funky umí hrát každá kapela, 
zvláštČ když neví co chce hrát. 
Kluci ale dospČli a zavĜeli se do 
zkušebny. Pomalu se rozkouká-
vají na slunci, ale lezou z nich 
skvČlé poþiny. Jazz, který nemá 
problém zabrousit do vod i vzdá-
lenČjších hudebních stylĤ má mít 
na Povalþi své místo.

C STAGE | NE 16:45

U 4 P"ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

Mutanti dávají svoje písnČ volnČ 
ke stažení, spoustu z nich ale 
uslyšíte pouze naživo na jejich 
koncertech. To už je dobrá 
motivace pĜijít si je poslechnout 
do pubstage. V sobotu hrají hned 
dvakrát! Tak s nima pĜijćte hledat 
i to svoje vlastní východisko.

PUBSTAGE | SO 23:05

MUTANTI HLEDAJ 
V#CHODISKO

Absolvent ateliéru fotografie 
pražské VŠUP Honza Bigas fotí 
pĜírodu, která k nČmu promlouvá. 
Dávají mu znamení, poodhalují 
mu svá malá tajemství a on je 
pomocí fotoaparátu pĜenáší 
k nám. K vidČní na zámku v rámci 
výstavy Memento naturae.

MEMENTO NATURAE

JAN BIGAS

Další z kapel, kvĤli které se 
rozhodnČ vyplatí zĤstat 
na festivalu až do nedČle. PČt let 
existence, kolem 150 koncertĤ 
a chystají i soundtrack k filmu. 
Jejich písniþky jsou o lásce, 
životČ i smrti a mČli by je slyšet 
hlavnČ ti, které zajímá, když to 
nČkdo dČlá trochu jinak. 

A STAGE | NE 20:25

VLO$TE KO!KU
ELECTRONIC

Jeden z prukopníkĤ Funku 
a Soulu u našich severních 
sousedĤ. Z Polska si pĜiveze bag 
plnej nejrĤznČjších funkovejch 
pecek. Aþ zatím není tolik známý, 
mĤžeme se spolehnout, že jeho 
vystoupení bude poĜádná veseli-
ce.

B STAGE | SO 20:00

DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

Propracovaná show, která gradu-
je a špatnČ se z ní odchází. Kluci 
hrají krátkou dobu, ale už si 
zaþínají spalovat své kštice o 
hvČzdy. lndie Ĝízlý poĜádnym 
Ĝemenem elektronické muziky 
nenechá jednu patu na zemi.

C STAGE | SO 22:20

THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICE

Po tĜech letech se k nám zase 
vrací kapela, která zaruþenČ 
roztancuje davy. Svižné el-ektro 
s fresh texty osvČží i v tom nejvČt-
ším vedru. V sobotu na áþku vás 
tahle parta prostČ nenechá 
v klidu. 

A STAGE | SO 22:15

MIDI LIDI
ELECTRONIC

Tato stoupající hvČzda þeské 
hudební scény letos rozhodnČ 
nemohla chybČt! Není to žádná 
kopírka, ani revival, je to autentic-
ká divoká kytarovka. PĜijćte si 
poslechnout našláplej indie-
rockovej náĜez z BudČjovic!

A STAGE | NE 22:00

VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

Tak mladá a už toho má tolik za 
sebou! Markéta Jáchimová 
nechala roztát hlavu bývalého 
prezidenta Václava Klause, pravi-
delnČ vystavuje, tvoĜí a chvíli se 
nezastaví. SochaĜka, která se 
nebojí sáhnout po pĜírodních 
materiálech, které pod jejími 
rukami dostávají nový rozmČr a 
ožívají také na výstavČ Memento 
naturae.

MEMENTO NATURAE

MARKÉTA JÁCHIMOVÁ

Unikátní projekt v þele se zpČvá-
kem Janem Foukalem. Na Poval-
þi tentokrát bez klasické projekce, 
o to ale živČji. Song of the Open 
Road, krásnej hlas a cowboyský 
srdce, který je letos pro céþko 
v sadu jako dČlaný. Zn. Vítáme 
i Indiány!

C STAGE | PÁ 19:45

JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

Loni se pĜedstavili na Povalþi jako 
Gargamel&Lastikor s hostujícím 
MC Dynamic, letos mají nové 
jméno, lehce pozmČnČný reperto-
ár, ale jejich show stále stojí za to. 
Dechberoucí bycí si pohrají 
s vaším srdeþním rytmem a elek-
tronické beaty vám rozhodnČ 
nedovolí v klidu stát. A nebojte, 
hlas Dynamica chybČt nebude.

A STAGE | PÁ 02:45

N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

Tento live projekt je ovlivnČ jmény 
jako Boards of Canada, Clark, 
Daedelus, Akufen aj. Do své 
tvorby vsazuje prvky breakbeatu, 
house, ambient a dnb. NemČli 
byste si nechat ujít.

B STAGE | SO 22:30

SONORITY
BREAKBEAT

Tuto zástupkyni nČžného pohlaví 
na elektronické scénČ asi není 
tĜeba pĜedstavovat. Známá je 
pĜedevším jako drum’n’bassová 
djka, která je zároveĖ i jedna 
z prĤkopnic tohoto stylu u nás. Na 
Povalþi vystoupí již po druhé.

B STAGE | PÁ 00:00

BABE LN
DRUM’N’BASS

NeotĜelá kombinace cikánské 
hudby a elektra, která rozpohybu-
je i ty nejzatvrzelejší netaneþníky. 
V sobotu v noci tedy neváhejte 
dorazit na Áþko to poĜádnČ rozto-
þit! Letos rozhodnČ jedna z nejza-
jímavČjších záležitostí.

A STAGE | SO 23:55

BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

Improvizaþní smršĢ v podání 
pražské partiþky NIC Vás 
rozesmČje, zaskoþí a potČší 
zároveĖ. PĜijćte se osvČžit 
neotĜelým humorem!

ZÁMEK | SO 13:00

NIC
DIVADELNÍ IMPROVIZACE
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POVALE! DOPORU!UJEPOVALE! DOPORU!UJE POVALE! DOPORU!UJE POVALE! DOPORU!UJE DOBRÉ V"D"TDOBRÉ V"D"T
ZELEN! BOD

Povaleþ se letos opČt zapojuje do akce ýistý festival a snaží se tak tĜídit 
odpadky na festivalu. K tomu je urþen zelený bod, který najdete u Áþka. Zde 
mĤžete vracet plastové kelímky od piva, za které budete náležitČ odmČĖo-
váni. Prosíme návštČvníky, aby pomohli udržovat areál festivalu þistý. Bude 
se nám tu pak pĜíjemnČjí paĜit.

PARKOVI"T#
ParkovištČ jsou letos dvČ. Za standardní parkovištČ u Áþka vybíráme 
100 Kþ, z toho dostanete zpČt 50 Kþ, pokud pĜi odjeydu vrátíte parkovací 
kartu a naplnČný odpadkový pytel (na hlavních barech, þi u vstupu). Stano-
vání u aut je zde zakázáno jak z bezpeþnostních, tak kapacitních dĤvodĤ. 
Druhou možností je luxusnČjší Parkcamp na fotbalovém hĜišti, který je za 
250 Kþ (opČt vþetnČ zálohy 50 Kþ za pytle). Je luxusnČjší a mĤžete zde 
parkovat i stanovat na jednom místČ. Klubovna na fotbalovém hĜišti má také 
kamenné záchody, sprchy a nechybí ani výþep s pivem a nealkem.

STANOVÉ M#ST#$KO
Stanování na Povalþi je opČt zdarma a to na loukách kolem Áþka a Béþka, 
stejnČ tak i v sadu. OhnČ jsou povolené rozdČlávat jen na vyhrazených 
ohništích v sadu!

BARY A JÍDLO
Bary u tĜech hlavních podií jsou otevĜené nonstop po celou dobu festivalu. 
Ostatní výþepy a bary mají individuální otevírací dobu. Jejich rozmístČní 
naleznete v mapce areálu.
O vaše mlsné jazýþky a prázdné žaludky se postará bohatý výbČr stánkĤ 
s jídlem, které naleznete po celém areálu. Svou návštČvou potČšíte i místní 
hos-podu, která bude mít po celý den na výbČr z nČkolika hotovek.

VSTUP
Vstup do areálu je DOBROVOLNÝ, nikoliv volný. Doporuþené minimální 
vstupné je 250 Kþ. Tato þástka je za tĜi dny bohatého programu více než 
symbolická, nicménČ k udržení festivalu potĜebná. DČkujeme tak všem, co 
pĜispČjí.

POVALE$BUS
Na festival a zpČt vypravujeme autobusové svozy mezi Prahou a Valþí. Do 
Prahy jedou autobusy v nedČli ve 21.00 a v pondČlí ve 12.00. Koupit lístky 
lze v Infostánku u Áþka, autobusy pak staví u vchodu do areálu u horního 
kostela.

CHILLOUT A D#TSK! KOUTEK
U þajovny v sadu je umístČna odpoþinková zóna, kde si mĤžete v klidu 
poválet v hamakách, þi sedacích pytlích. K zapĤjþení zde bude také mnoho 
deskových her. Souþástí této zóny je i dČtský koutek pro ty nejmenší 
návštČvníky.

INFOSTÁNEK
S dotazy, pĜipomínkami þi problémy se mĤžete dostavit do Infostánku na 
Áþku. Tam si také mĤžete koupit napĜíklad povaleþské triko, tašku, þi 
placky, nabijeme vám telefon (nabíjeþku si pĜineste, prosíme, sami), nebo 
si mĤžete koupit lístek zpČt do Prahy v našem Pova-leþBusu (viz výše). 
K volnému rozebráni bude také zbytek propagaþních materiálĤ, jako jsou 
nálepky, letáþky, þi plakáty.

PRÁDELNA
Prádelna je nová kavárna s infocentrem, jenž provozujeme od letošního 
kvČtna s naším sdružením. Rekonstrukci této malé budovy nám umožnil 
grant z Evropské unie. Díky nČmu se realizuje mimo jiné i rekonstrukce 
iluzivních bran za Áþkem.
V PrádelnČ nabízíme obþerstvení a pĤjþujeme napĜíklad fotbalový míþ, 
frisbee, kroket, pétanque a další hry. Vyzkoušet zde mĤžete i slackline 
(popruh napnutý mezi stromy, na kterém se snažíte udržet, v lepším 
pĜípadČ chodit, bČhat a dČlat jiné vylomeniny).

ZÁMECKÁ ZAHRADA
Zámecká zahrada se zavírá se setmČním a vstup do zámeckého areálu je 
v noþních hodinách zakázán. Mimo hlavní þást parku mezi zámkem 
a Áþkem se, prosíme, pohybujte zá-sadnČ po cestách. Na mnoha místech 
hrozí propady þi sesuvy. DČkujeme!

LAHVÁ! ZABÍJÍ POVALE! Je to tak. Organizátory dokáže pĜi 
vysbírávání louky každá flaška pČknČ 
vytoþit. Bez barĤ, které pokrývají svým 
výdČlkem vČtšinu rozpoþtu festivalu, 
by Povaleþ v souþasné podobČ  
nemohl existovat. 
Proto vás prosíme: kupujte si pití na 
našich barech, protože konzumací 
vlastního alkoholu niþíte Povaleþ, tak 
jak ho známe a máme rádi.

I když letos vyhrál AndČla, mimo 
tuzemskou reggae a elektronic-
kou scénu zatím o nČm pĜíliš lidí 
neví. Letos, jako teprve druhý 
þeský interpret, hrál na nejvČtším 
festivalu svČta Glastonbury. Jako 
vždy, tak i na Povalþi ho bude 
supportovat MC Turner a rozhod-
nČ to bude stát za to.

B STAGE | SO 23:30

MIKKIM + MC TURNER
ELECTRO-REGGAE-DUB-PUNK

Perfektní francouzský rap s živou 
drum'n'bassovou kapelou, který 
si pohraje s vaší taneþní výdrží. 
Budou vám pĜipomínat Irie, ale 
nakopou vám zadek.

A STAGE | SO 20:35

BADJOKE (FR)
DNB-RAP

Holky si to a´capella dávaj. TČšit 
se urþitČ mĤžeme na zajímavé 
kostýmy, známé písniþky v netra-
diþním podání a v neposlední 
ĜadČ krásnou podívanou.

C STAGE | SO 19:20

TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

Kapela, v jejímž þele stojí 
originální legenda brnČnského 
undergroundu Petr Váša (jeho 
fyzické básnČní mĤžete shléd-
nout na pubstagi), vás zaujme 
alternativou jak Ĝemen.

A STAGE | NE 18:55

TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

Již tradiþní nedČlní zavírací 
kapela na céþku v sadu, kvĤli 
které se rozhodnČ vyplatí zĤstat! 
Sketa vás roztanþí a dost možná 
i svlíkne, tak se nestyćte a pĜijć-
te.

C STAGE | NE 20:45

SKETA SYN
PUB

Šest holek z Kalifornie zavítá 
do Valþe a roztancují vás 
v rytmech country a folku, který 
jde pČknČ od podlahy. Cowboy-
ské boty a šatiþky, benja a 
harmoniky. Jdeme trsat.

A STAGE | SO 15:45

RAINBOW GIRLS
FOLK COUNTRY

Staþily mi tĜi minuty na prvním 
koncertČ, abych si je zamilovala a 
zapamatovala. A to i pĜesto, 
že jejich název doteć nejsem 
schopná napsat napoprvé správ-
nČ. Kluci z Frukhstuk mají za 
sebou už nČjakou tu hudební 
minulost a jsou žhavou novinkou 
na pražské klubové scénČ. (JíĢa 
i zde spletla název a museli jsme 
ho opravit - pozn. red.)

C STAGE | NE 18:10

FRUKSHTUK
INDIE

Nový album, nový songy, nový 
texty a stejnČ poĜád ty starý dobrý 
WWW-þka. To se málokteré 
kapele povede. V pátek veþer 
vám bude bČhat mráz po zádech, 
v hlavČ znít „Když se nám nedaĜí 
nic postavit – poćme aspoĖ ještČ 
nČco zbourat“ a budete si Ĝíkat, 
že ten Sifon je fakt nesmrtelnej. 

A STAGE | PÁ 23:30

WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

Producent a DJ Beta (UK) 
vystoupí na Béþku spolu 
s loĖským headlinerem Mesme-
rem (ROM/CZ). Tihle dva djové 
jsou v souþastnosti jedni z neju-
znávanČjších producentĤ na 
breakbetové scénČ a jelikož na 
Povaleþi vystoupí back2back tak 
to bude poĜádná breaková nálož.

B STAGE | SO 01:00

MESMER & BETA
BREAKBEAT

Jsou kapely, jejichž písniþky si 
pravidelnČ pouštíme, umíme 
nazpamČĢ a Ĝíkáme si, jak by to 
bylo fajn vám je jednou pĜivézt na 
Povaleþ. A Krausberry jsou právČ 
touto kapelou. PravidelnČ plní 
Malostranskou besedu a svoje 
posluchaþe prostČ neomrzí. 
Legenda, kterou byste si rozhod-
nČ nemČli nechat ujít.

A STAGE | SO 18:45

KRAUSBERRY
ROCK

Zkoušeli to z rĤzných stran. 
Funky umí hrát každá kapela, 
zvláštČ když neví co chce hrát. 
Kluci ale dospČli a zavĜeli se do 
zkušebny. Pomalu se rozkouká-
vají na slunci, ale lezou z nich 
skvČlé poþiny. Jazz, který nemá 
problém zabrousit do vod i vzdá-
lenČjších hudebních stylĤ má mít 
na Povalþi své místo.

C STAGE | NE 16:45

U 4 P"ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

Mutanti dávají svoje písnČ volnČ 
ke stažení, spoustu z nich ale 
uslyšíte pouze naživo na jejich 
koncertech. To už je dobrá 
motivace pĜijít si je poslechnout 
do pubstage. V sobotu hrají hned 
dvakrát! Tak s nima pĜijćte hledat 
i to svoje vlastní východisko.

PUBSTAGE | SO 23:05

MUTANTI HLEDAJ 
V#CHODISKO

Absolvent ateliéru fotografie 
pražské VŠUP Honza Bigas fotí 
pĜírodu, která k nČmu promlouvá. 
Dávají mu znamení, poodhalují 
mu svá malá tajemství a on je 
pomocí fotoaparátu pĜenáší 
k nám. K vidČní na zámku v rámci 
výstavy Memento naturae.

MEMENTO NATURAE

JAN BIGAS

Další z kapel, kvĤli které se 
rozhodnČ vyplatí zĤstat 
na festivalu až do nedČle. PČt let 
existence, kolem 150 koncertĤ 
a chystají i soundtrack k filmu. 
Jejich písniþky jsou o lásce, 
životČ i smrti a mČli by je slyšet 
hlavnČ ti, které zajímá, když to 
nČkdo dČlá trochu jinak. 

A STAGE | NE 20:25

VLO$TE KO!KU
ELECTRONIC

Jeden z prukopníkĤ Funku 
a Soulu u našich severních 
sousedĤ. Z Polska si pĜiveze bag 
plnej nejrĤznČjších funkovejch 
pecek. Aþ zatím není tolik známý, 
mĤžeme se spolehnout, že jeho 
vystoupení bude poĜádná veseli-
ce.

B STAGE | SO 20:00

DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

Propracovaná show, která gradu-
je a špatnČ se z ní odchází. Kluci 
hrají krátkou dobu, ale už si 
zaþínají spalovat své kštice o 
hvČzdy. lndie Ĝízlý poĜádnym 
Ĝemenem elektronické muziky 
nenechá jednu patu na zemi.

C STAGE | SO 22:20

THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICE

Po tĜech letech se k nám zase 
vrací kapela, která zaruþenČ 
roztancuje davy. Svižné el-ektro 
s fresh texty osvČží i v tom nejvČt-
ším vedru. V sobotu na áþku vás 
tahle parta prostČ nenechá 
v klidu. 

A STAGE | SO 22:15

MIDI LIDI
ELECTRONIC

Tato stoupající hvČzda þeské 
hudební scény letos rozhodnČ 
nemohla chybČt! Není to žádná 
kopírka, ani revival, je to autentic-
ká divoká kytarovka. PĜijćte si 
poslechnout našláplej indie-
rockovej náĜez z BudČjovic!

A STAGE | NE 22:00

VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

Tak mladá a už toho má tolik za 
sebou! Markéta Jáchimová 
nechala roztát hlavu bývalého 
prezidenta Václava Klause, pravi-
delnČ vystavuje, tvoĜí a chvíli se 
nezastaví. SochaĜka, která se 
nebojí sáhnout po pĜírodních 
materiálech, které pod jejími 
rukami dostávají nový rozmČr a 
ožívají také na výstavČ Memento 
naturae.

MEMENTO NATURAE

MARKÉTA JÁCHIMOVÁ

Unikátní projekt v þele se zpČvá-
kem Janem Foukalem. Na Poval-
þi tentokrát bez klasické projekce, 
o to ale živČji. Song of the Open 
Road, krásnej hlas a cowboyský 
srdce, který je letos pro céþko 
v sadu jako dČlaný. Zn. Vítáme 
i Indiány!

C STAGE | PÁ 19:45

JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

Loni se pĜedstavili na Povalþi jako 
Gargamel&Lastikor s hostujícím 
MC Dynamic, letos mají nové 
jméno, lehce pozmČnČný reperto-
ár, ale jejich show stále stojí za to. 
Dechberoucí bycí si pohrají 
s vaším srdeþním rytmem a elek-
tronické beaty vám rozhodnČ 
nedovolí v klidu stát. A nebojte, 
hlas Dynamica chybČt nebude.

A STAGE | PÁ 02:45

N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

Tento live projekt je ovlivnČ jmény 
jako Boards of Canada, Clark, 
Daedelus, Akufen aj. Do své 
tvorby vsazuje prvky breakbeatu, 
house, ambient a dnb. NemČli 
byste si nechat ujít.

B STAGE | SO 22:30

SONORITY
BREAKBEAT

Tuto zástupkyni nČžného pohlaví 
na elektronické scénČ asi není 
tĜeba pĜedstavovat. Známá je 
pĜedevším jako drum’n’bassová 
djka, která je zároveĖ i jedna 
z prĤkopnic tohoto stylu u nás. Na 
Povalþi vystoupí již po druhé.

B STAGE | PÁ 00:00

BABE LN
DRUM’N’BASS

NeotĜelá kombinace cikánské 
hudby a elektra, která rozpohybu-
je i ty nejzatvrzelejší netaneþníky. 
V sobotu v noci tedy neváhejte 
dorazit na Áþko to poĜádnČ rozto-
þit! Letos rozhodnČ jedna z nejza-
jímavČjších záležitostí.

A STAGE | SO 23:55

BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

Improvizaþní smršĢ v podání 
pražské partiþky NIC Vás 
rozesmČje, zaskoþí a potČší 
zároveĖ. PĜijćte se osvČžit 
neotĜelým humorem!

ZÁMEK | SO 13:00

NIC
DIVADELNÍ IMPROVIZACE
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nemohl existovat. 
Proto vás prosíme: kupujte si pití na 
našich barech, protože konzumací 
vlastního alkoholu niþíte Povaleþ, tak 
jak ho známe a máme rádi.

I když letos vyhrál AndČla, mimo 
tuzemskou reggae a elektronic-
kou scénu zatím o nČm pĜíliš lidí 
neví. Letos, jako teprve druhý 
þeský interpret, hrál na nejvČtším 
festivalu svČta Glastonbury. Jako 
vždy, tak i na Povalþi ho bude 
supportovat MC Turner a rozhod-
nČ to bude stát za to.

B STAGE | SO 23:30

MIKKIM + MC TURNER
ELECTRO-REGGAE-DUB-PUNK

Perfektní francouzský rap s živou 
drum'n'bassovou kapelou, který 
si pohraje s vaší taneþní výdrží. 
Budou vám pĜipomínat Irie, ale 
nakopou vám zadek.

A STAGE | SO 20:35

BADJOKE (FR)
DNB-RAP

Holky si to a´capella dávaj. TČšit 
se urþitČ mĤžeme na zajímavé 
kostýmy, známé písniþky v netra-
diþním podání a v neposlední 
ĜadČ krásnou podívanou.

C STAGE | SO 19:20

TOTÁL VOKÁL
TOTAL VOCAL PARTY

Kapela, v jejímž þele stojí 
originální legenda brnČnského 
undergroundu Petr Váša (jeho 
fyzické básnČní mĤžete shléd-
nout na pubstagi), vás zaujme 
alternativou jak Ĝemen.

A STAGE | NE 18:55

TY SY!ÁCI
ALTERNATIVE WORLDMUSIC

Již tradiþní nedČlní zavírací 
kapela na céþku v sadu, kvĤli 
které se rozhodnČ vyplatí zĤstat! 
Sketa vás roztanþí a dost možná 
i svlíkne, tak se nestyćte a pĜijć-
te.

C STAGE | NE 20:45

SKETA SYN
PUB

Šest holek z Kalifornie zavítá 
do Valþe a roztancují vás 
v rytmech country a folku, který 
jde pČknČ od podlahy. Cowboy-
ské boty a šatiþky, benja a 
harmoniky. Jdeme trsat.

A STAGE | SO 15:45

RAINBOW GIRLS
FOLK COUNTRY

Staþily mi tĜi minuty na prvním 
koncertČ, abych si je zamilovala a 
zapamatovala. A to i pĜesto, 
že jejich název doteć nejsem 
schopná napsat napoprvé správ-
nČ. Kluci z Frukhstuk mají za 
sebou už nČjakou tu hudební 
minulost a jsou žhavou novinkou 
na pražské klubové scénČ. (JíĢa 
i zde spletla název a museli jsme 
ho opravit - pozn. red.)

C STAGE | NE 18:10

FRUKSHTUK
INDIE

Nový album, nový songy, nový 
texty a stejnČ poĜád ty starý dobrý 
WWW-þka. To se málokteré 
kapele povede. V pátek veþer 
vám bude bČhat mráz po zádech, 
v hlavČ znít „Když se nám nedaĜí 
nic postavit – poćme aspoĖ ještČ 
nČco zbourat“ a budete si Ĝíkat, 
že ten Sifon je fakt nesmrtelnej. 

A STAGE | PÁ 23:30

WWW
EXPERIMENTAL ELECTRO

Producent a DJ Beta (UK) 
vystoupí na Béþku spolu 
s loĖským headlinerem Mesme-
rem (ROM/CZ). Tihle dva djové 
jsou v souþastnosti jedni z neju-
znávanČjších producentĤ na 
breakbetové scénČ a jelikož na 
Povaleþi vystoupí back2back tak 
to bude poĜádná breaková nálož.

B STAGE | SO 01:00

MESMER & BETA
BREAKBEAT

Jsou kapely, jejichž písniþky si 
pravidelnČ pouštíme, umíme 
nazpamČĢ a Ĝíkáme si, jak by to 
bylo fajn vám je jednou pĜivézt na 
Povaleþ. A Krausberry jsou právČ 
touto kapelou. PravidelnČ plní 
Malostranskou besedu a svoje 
posluchaþe prostČ neomrzí. 
Legenda, kterou byste si rozhod-
nČ nemČli nechat ujít.

A STAGE | SO 18:45

KRAUSBERRY
ROCK

Zkoušeli to z rĤzných stran. 
Funky umí hrát každá kapela, 
zvláštČ když neví co chce hrát. 
Kluci ale dospČli a zavĜeli se do 
zkušebny. Pomalu se rozkouká-
vají na slunci, ale lezou z nich 
skvČlé poþiny. Jazz, který nemá 
problém zabrousit do vod i vzdá-
lenČjších hudebních stylĤ má mít 
na Povalþi své místo.

C STAGE | NE 16:45

U 4 P"ÁTEL
JAZZ CROSSOVER

Mutanti dávají svoje písnČ volnČ 
ke stažení, spoustu z nich ale 
uslyšíte pouze naživo na jejich 
koncertech. To už je dobrá 
motivace pĜijít si je poslechnout 
do pubstage. V sobotu hrají hned 
dvakrát! Tak s nima pĜijćte hledat 
i to svoje vlastní východisko.

PUBSTAGE | SO 23:05

MUTANTI HLEDAJ 
V#CHODISKO

Absolvent ateliéru fotografie 
pražské VŠUP Honza Bigas fotí 
pĜírodu, která k nČmu promlouvá. 
Dávají mu znamení, poodhalují 
mu svá malá tajemství a on je 
pomocí fotoaparátu pĜenáší 
k nám. K vidČní na zámku v rámci 
výstavy Memento naturae.

MEMENTO NATURAE

JAN BIGAS

Další z kapel, kvĤli které se 
rozhodnČ vyplatí zĤstat 
na festivalu až do nedČle. PČt let 
existence, kolem 150 koncertĤ 
a chystají i soundtrack k filmu. 
Jejich písniþky jsou o lásce, 
životČ i smrti a mČli by je slyšet 
hlavnČ ti, které zajímá, když to 
nČkdo dČlá trochu jinak. 

A STAGE | NE 20:25

VLO$TE KO!KU
ELECTRONIC

Jeden z prukopníkĤ Funku 
a Soulu u našich severních 
sousedĤ. Z Polska si pĜiveze bag 
plnej nejrĤznČjších funkovejch 
pecek. Aþ zatím není tolik známý, 
mĤžeme se spolehnout, že jeho 
vystoupení bude poĜádná veseli-
ce.

B STAGE | SO 20:00

DJ BOOGIE (PL)
FUNKY

Propracovaná show, která gradu-
je a špatnČ se z ní odchází. Kluci 
hrají krátkou dobu, ale už si 
zaþínají spalovat své kštice o 
hvČzdy. lndie Ĝízlý poĜádnym 
Ĝemenem elektronické muziky 
nenechá jednu patu na zemi.

C STAGE | SO 22:20

THE SUPERPOWER
INDIE ELECTRONICE

Po tĜech letech se k nám zase 
vrací kapela, která zaruþenČ 
roztancuje davy. Svižné el-ektro 
s fresh texty osvČží i v tom nejvČt-
ším vedru. V sobotu na áþku vás 
tahle parta prostČ nenechá 
v klidu. 

A STAGE | SO 22:15

MIDI LIDI
ELECTRONIC

Tato stoupající hvČzda þeské 
hudební scény letos rozhodnČ 
nemohla chybČt! Není to žádná 
kopírka, ani revival, je to autentic-
ká divoká kytarovka. PĜijćte si 
poslechnout našláplej indie-
rockovej náĜez z BudČjovic!

A STAGE | NE 22:00

VEES
INDIE/ROCK’N’ROLL

Tak mladá a už toho má tolik za 
sebou! Markéta Jáchimová 
nechala roztát hlavu bývalého 
prezidenta Václava Klause, pravi-
delnČ vystavuje, tvoĜí a chvíli se 
nezastaví. SochaĜka, která se 
nebojí sáhnout po pĜírodních 
materiálech, které pod jejími 
rukami dostávají nový rozmČr a 
ožívají také na výstavČ Memento 
naturae.

MEMENTO NATURAE

MARKÉTA JÁCHIMOVÁ

Unikátní projekt v þele se zpČvá-
kem Janem Foukalem. Na Poval-
þi tentokrát bez klasické projekce, 
o to ale živČji. Song of the Open 
Road, krásnej hlas a cowboyský 
srdce, který je letos pro céþko 
v sadu jako dČlaný. Zn. Vítáme 
i Indiány!

C STAGE | PÁ 19:45

JOHANNES BENZ
POSTFOLK COUNTRY

Loni se pĜedstavili na Povalþi jako 
Gargamel&Lastikor s hostujícím 
MC Dynamic, letos mají nové 
jméno, lehce pozmČnČný reperto-
ár, ale jejich show stále stojí za to. 
Dechberoucí bycí si pohrají 
s vaším srdeþním rytmem a elek-
tronické beaty vám rozhodnČ 
nedovolí v klidu stát. A nebojte, 
hlas Dynamica chybČt nebude.

A STAGE | PÁ 02:45

N3V3RSTOP
LIVE TECH-DRUM’N’BASS

Tento live projekt je ovlivnČ jmény 
jako Boards of Canada, Clark, 
Daedelus, Akufen aj. Do své 
tvorby vsazuje prvky breakbeatu, 
house, ambient a dnb. NemČli 
byste si nechat ujít.

B STAGE | SO 22:30

SONORITY
BREAKBEAT

Tuto zástupkyni nČžného pohlaví 
na elektronické scénČ asi není 
tĜeba pĜedstavovat. Známá je 
pĜedevším jako drum’n’bassová 
djka, která je zároveĖ i jedna 
z prĤkopnic tohoto stylu u nás. Na 
Povalþi vystoupí již po druhé.

B STAGE | PÁ 00:00

BABE LN
DRUM’N’BASS

NeotĜelá kombinace cikánské 
hudby a elektra, která rozpohybu-
je i ty nejzatvrzelejší netaneþníky. 
V sobotu v noci tedy neváhejte 
dorazit na Áþko to poĜádnČ rozto-
þit! Letos rozhodnČ jedna z nejza-
jímavČjších záležitostí.

A STAGE | SO 23:55

BITUMEN BEAT
PROGRESIVE/LO-FI

Improvizaþní smršĢ v podání 
pražské partiþky NIC Vás 
rozesmČje, zaskoþí a potČší 
zároveĖ. PĜijćte se osvČžit 
neotĜelým humorem!

ZÁMEK | SO 13:00

NIC
DIVADELNÍ IMPROVIZACE
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