Matěj Forman s přáteli připravil pro letošní Folkové prázdniny Čarokrajnou tkalcovnu
Napsal uživatel FOLKtime.cz
Sobota, 27 Červenec 2019 22:55

28. července - 3. srpna 2019 Otevřeno: 9:00 - 17:00 (kromě neděle 28. července 13:30
-14:30 a soboty 3. srpna 9:00-13:00)

Stará tkalcovna, architektonicky mimořádná a rozměrná tovární budova na břehu řeky Oslavy,
je součástí festivalu pátým rokem. Jedná se o unikátní objekt bývalé továrny - tkalcovny
významného architekta Lederera s fantastickou stropní konstrukcí.
Prázdná
prostora úžasné tovární haly bude opět po dobu festivalu naplněna novými výtvarnými objekty,
výstavami, biografem, tradiční tangovou tančírnou s kavárnou, dětským koutkem, hrami,
aktivitami, zážitky a velmi bohatým programem. Letošní podobu Staré tkalcovny připravil jako
ČAROKRAJNOU TKALCOVNU 2019
Matěj Forman
s přáteli.
Přístup do ČAROKRAJNÉ TKALCOVNY je (mimo noční koncerty) zdarma.
Představme si více jednotlivé části ČAROKRAJNOU TKALCOVNU 2019!
CESTA K MLÝNU
ČAROKRAJNÁ TKALCOVNA svůj program zahajuje v neděli 28. července od 14:00 hodin
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Cestou k Mlýnu
. To bude první příležitost nahlédnout do Čarokrajné tkalcovny a potkat se s mnoha účinkujícími
nedělní zahradní slavnosti: Matějem Formanem, sborem
Ženáčů z Bošovic
, divadlem
KUFR
, dalšími divadelníky, výtvarníky, a hlavně mlynáři a mlynářkami. A mimochodem dejte pozor,
most přes řeku Oslavu v areálu Habitat je v rekonstrukci, a tak, až půjdete do Čarokrajné
tkalcovny z města, držte se ukazatelů, které vás dovedou 5minutovou obchůzkou na místo.
TANČÍRNA NAD OSLAVOU
V centru Čarokrajné tkalcovny je jedinečná
Tančírna nad Oslavou
s tangovou dílnou i milongou s tangovými tanečními mistry
Gabrielou a Petrem Nečasovými
. Do programu tančírny jsme kromě tanga letos zařadili ještě další taneční dílny. Hned v pondělí
balfolkovou dílnu s duem
Yanyk
a předním organizátorem balfolku (taneční dílna pro každého) v Čechách,
Mikulášem Bryanem
. A oba čtvrteční bloky Tančírny nad Oslavou budou věnovány flamencu pod názvem
Duše flamenca
s
Markétou Poláškovou
z brněnské Bailadory.
Folkové prázdniny 2019
Náměšť nad Oslavou 27. července – 3. srpna
O duši
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