
 
 
Festival pro židovskou čtvrť Boskovice představí hudební fúze, divadla i filmové profily 
 
Americký raper Ceschi, písničkářka Katarzia, mezi folkem, elektronikou, alternativou i          
rockem rozkročené kladenské Zrní, taneční démon Ventolin, slovenská stoupající hvězda          
Sisa Fehér s projektem Bardo nebo Kalle ve speciální rozšířené sestavě – i ty nově přidává                
do letošního programu multižánrový Festival pro židovskou čtvrť Boskovice. Od 4. do 7.             
července láká návštěvníky nejen na bohatý hudební, divadelní a filmový line-up, ale také             
na čtení, besedy, výstavy, dílny pro děti i dospělé, komentované prohlídky židovské čtvrti             
nebo cyklovýlet. 
 
K živému hraní používá staré samplery, analogové syntezátory a archaické drummachiny.           
Milovník primitivního zvuku detroitského techna, italského i indického disca osmdesátých let           
a kulturní antropolog Ventolin, představí svou alternativní diskotéku a aktuální album           
Vitajte.  
 
Katarzia zahraje s kapelou v Boskovicích krátce po tom, co se jako vůbec první slovenský               
interpret  představí na renomovaném barcelonském festivalu Sónar. 
 
Ceschi Ramos, mj. objevitel dnes mnohem známějšího Astronautalise, se u nás už objevil             
sólově a udivoval rychlostí, s jakou byl schopen přeskakovat z hip hopu do folkově křehkých               
písniček. Tentokrát přijede s doprovodnou kapelou Anonymous Inc a zahraje energicky           
nadupaný set, klenutý mezi hip hopem, rockem i popem, především ze svého čerstvého             
dubnového alba Sad, Fat Luck, o kterém magazín Louder Than War napsal, že Ceshiho              
„zastihuje na uměleckém vrcholu“. Ve výjimečném šestičlenném složení s akustickými          
nástroji a hosty ze spřátelených kapel vystoupí Kalle, po šesti letech se do Boskovic vrací               
Zrní s vyzrálejším a elektroničtějším zvukem i neobvyklými aranžemi, z ruin kapely            
Neočekávaný dýchánek se zrodil Choroš. Poetika svérázných i vážných textů, žánrová hra a              
vtip jsou dominantou Hm… 
 
„Hm… jsme v posledních letech zvali několikrát, ale protože si zrovna pořizovali potomky,             
opakovaně to nevyšlo. Jde o kapelu zásadně spjatou s klubem Kaštan – scénou Unijazzu, kam               
naposledy na jejich open-air koncert přišlo skoro tři sta lidí. A jestliže pro spoustu kapel               
platí, že nejsnazší cesta do programu Boskovic vede právě přes úspěšný koncert v Kaštanu,              
pak je rozhodně dobře, že to letos vyšlo,“ říká dramaturg festivalu Antonín  Kocábek. 
 
Z Velké Británie dorazí alternativní rockeři mísící experimentální hudbu i post-rock           
Timbertwig v čele s charismatickým frontmanem Nickem Averym a ze Španělska divoké            
dívčí duo Meconio. Podmanivá melancholie je vlastní synth popové písničkářce Never Sol,            
široce rozkročené pojetí jazzu, fascinace rytmickými sekvencemi a experimentováním patří k           
česko-běloruské dvojici Zabelov Group, vody české scény vydatně čeří také pražská pětice            



 
Market s deskou Art Star. A festivaloví dramaturgové se každoročně zaměřují na tuzemskou             
a německou jazzovou scénu. Ta bude zastoupena například formacemi Folio a Lut Quintet,             
deset let vzniku oslaví jazzová avantgarda NTS, své trio přiveze cenami ověnčená cellistka             
Dorota Barová, která vystoupí i s kapelou Tellemarkk. Dojde i na projekt mladého pianisty              
Daniela Bulatkina Bulatkin-Mathisen-Zimring. 
 
Divadelní scény a nejrůznější boskovická zákoutí ovládnou vystoupení pro malé i velké v             
provedení Divadla Continuo, Divadla Naboso, 100 opic, Terezy Causidu, Buranteatru,          
tYhle, Divadla Líšeň nebo vi.TVOR.  
 
Milovníci umění mohou navštívit výstavu významného českého sochaře, kreslíře a grafika            
Karla Nepraše, výtvarníka Víta Ondráčka, expozici Židovských komunit v         
Československu v 70. a 80. letech, fotografií z přelomových let 69/89 a další. 
 
Filmové bloky jsou věnovány profilu Hynka Bočana, dětskému filmu 70. let, zločinům            
českého komunismu, slovenské filmové tvorbě, českému dokumentu a studentským         
filmům FAMU, FAMO a VŠMU Bratislava.  
 
Celý program naleznete na www.boskovice-festival.cz. Vstupenky zakoupíte v        
předprodejních sítích GoOut a Smsticket. 
 
Festival pro židovskou čtvrť Boskovice pořádá Unijazz ve spolupráci s městem Boskovice            
a rodinou Mensdorff-Pouilly, za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky,          
Města Boskovice, Jihomoravského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, Státního        
fondu kultury, MP Holding, Nadačního fondu obětem holocaustu, Nadace český hudební           
fond, Nadace život umělce, GI, LegalPartners, Gatema, Autocont a Federace Židovských           
obcí. 
 
www.boskovice-festival.cz 
FB událost: www.facebook.com/events/1928509347214035/ 
Fotografie a další materiály ke stažení zde: http://bit.ly/2HiV1XZ 
YouTube: Ceschi https://youtu.be/PwqJ_v59wTQ 

Ventolin https://youtu.be/jjTOYerHRVo 
Khoiba https://youtu.be/J4lK-vnplDI 
Kalle with Acoustic band https://youtu.be/kvMmfCXNsJo 

 
Pro více informací neváhejte kontaktovat: 

Anna Mašátová 
promo@unijazz.cz 
+420 775 614 984 
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