Sedmý ročník multižánrového festivalu ŠumSadu, který se každoročně odehrává v prosečských
Rychtářových sadech se do prostoru městského parku v polovině srpna vrátí i letos. Během dvou
večerů, v pátek 14. a v sobotu 15. srpna, se na novém festivalovém podiu představí pestrá
kolekce hudebních interpretů v čele s písničkářem Jiřím Schmitzerem a populární kladenskou
kapelou Zrní, v areálu pak hudební program doplní projekce filmových Staříků, divadlo pro
dětské návštěvníky nebo oblíbený koutek exotické gastronomie v podání Matěje Formana.
Nebude chybět ani bohatá nabídka občerstvení od SHD Záboří ani tradiční limitovaná edice
pečlivě vybraného festivalového vína.

Divadlo KUFR balancuje na pomezí pouličního,
klaunského a kejklířského divadla, nového cirkusu
a experimentálního divadla. Žonglování se stalo
charakteristickým rysem uměleckého vyjadřování
Divadla Kufr, i když jej ne vždy nutně využívá.

Kočovný divadelník, výtvarník, ilustrátor
Matěj Forman zaplní festivalový sad vúní exotické kuchyně a nakrmí návštěvníky svým
podáním tapas ala plancha. Přípravu pokrmu,
která může v kontextu festivalu působit téměř
rituálním dojmem, budete moci detailně sledovat a kterou sám autor knížky „Už se vaří má
panenko“ jistě v průběhu osobně okomentuje.

Festivalový program s blížící se sobotní půlnocí
uzavře čáslavsko-pražská kapela inspirovaná
britskou kytarovou scénou 90. let. jejíž vliv
se odráží i v tvorbě textů, které, přestože
si kapela váží i kvalitní české tvorby, jsou jak jinak
než anglické.

Zrní je hra, zvuk divokého tance i klidného zenu. Zrní
se poslouchá, prožívá, hraje, žije i žere. Čtyři
Honzové a jeden Ondřej spolu hrají už od roku 2001
a do své hudby odlévají beaty kladenských uhelných
strojů i svěží pocit výstupu na horu. Mezitím poslali
Hrdinu počítačové hry do světa, Následovali kojota,
složili Soundtrack ke konci světa a důvěrně popsali
Jiskřící, co nevymyslíš. Jejich písničky dávají člověku
pocit velikosti a průniku do hlubin světa stejně jako
pokory a důvěry v to, že to všechno dobře dopadne.
Stačí přistoupit na hru, sebrat odvahu, otevřít se,
vykročit, jít, slyšet, prožít.

Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner,
válečný veterán a bývalý politický
vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát,
je připoutaný na invalidní vozík a do
značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká
Antonín, dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že
Vlasta přijel do Česka uskutečnit
poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora,
kterého porevoluční soudy nedokázaly
za jeho zločiny potrestat. Vlastimil
přemluví Antonína, aby mu s akcí
pomohl a oba starci vyrážejí na pro ně
velmi obtížnou cestu za odplatou.

Festivalová vína 2020

Jsme především parta kamarádů, kteří spolu rádi tráví čas ve zkušebně i mimo ni. Procestovali jsme spolu kus Evropy, hráli jsme na
ulicích, v klubech, kavárnách a vše, co spolu zažíváme, vkládáme
do melodií a písní. Snažíme se to přenést na všechny, co nám
naslouchají. Hudba je pro nás možnost, jak se otevřít a ukázat tak
náš pohled na svět. Vnímáme problémy, vidíme barvy, fascinuje
nás západ slunce a o tom všem je naše tvorba.

Barbora
&
Veronika
Akustické duo, které
se ujme důležité role
prvního interpreta na
festivalovém
podiu
Vás určitě přesvědčí,
že hraní před lidmi
obě sestry skutečně
milují.

V rámci letošní limitované
edice festivalových vín
se můžete těšit na vína

bílá suchá:
Ryzlink rýnský
Neuburské
bílá polosuchá:
Pálava
Chardonnay
Tramín červený
bílé polosladké:
Rulandské bílé
růžové polosuché:
Zweigeltrebe rosé
červené suché:
Dornfelder
červené polosuché:
Cabernet sauvignon
Vína byla pečlivě testována
na členech kulturní komise.

Při živém hraní, která jsou těžištěm
kapely, se chceme spojit s tokem energie
od nás k lidem, a od lidí k nám, a tuto
výměnu zacyklit. Rádi bychom napořád,
ale druhý den se většinou uklízí. Snažíme se publikum pobavit, ale i roztancovat, a zavést do světa spontálnního projevu svérázné vlastní hudby. V naší
hudbě je velkou měrou zastoupená
improvizace která z každého koncertu
dělá jedinečný zážitek pro posluchače
i pro nás.

Festivalové vstupenky
Hned dvakrát se v průběhu festivalu představí návštěvníkům
čtyřnásobný držitel Českého lva pro nejlepšího herce v hlavní
roli Jiří Schmitzer. Nejprve jeho herecký výkon uvidíte během
pátečního promítání oceňovaného snímku Staříci. Následně v
sobotu vystoupí na podiu osobně se svou hudební, žánrově
téměř nezařaditelnou tvorbou, kterou charakterizují svérázné
texty a nezaměnitelný projev, který si určitě s nikým jiným
nespletete.

Zlevněné předprodejové
vstupenky do 7. srpna
v Městské knihovně Proseč
Pátek + Sobota

250 Kč

(12-16 let vč. 90 Kč)

Na místě
Pátek

90 Kč

(jednotné vstupné)

Sobota

350 Kč

(12-16 let vč. 90 Kč)
Pátek + Sobota

350 Kč

(12-16 let vč. 90 Kč)
Děti mladší 12 let zdarma

Kapela, která dle svých slov vznikla proto, že založit kapelu byla jednoduše ta nejlepší věc, co
mohou právě udělat. Původně měl být ústředním žánrem thrash metal, ale po zralé úvaze valné
shromáždění rozhodlo, že to je hloupý vtip a že bude hrát melodický pop-rock, jenž pohladí srdéčko a k němuž se lépe hodí jejich jemné chlapecké duše. Ukázalo se, že je to tak správné, a tak to
také trvá dodnes.

Barbora & Veronika

ACOUSTIC

(DOLNÍ ÚJEZD)

Pořádá město Proseč a kulturní komise, akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

