FESTIVALOVÝ PROGRAM - LETO V PARKU 2012
6. 8. 2012 PONDELOK
od 7.30
Dobré ráno Košice! FIT RAŇAJKY S CVIČENÍM
Vychutnajte si začiatok dňa s Letom v parku.
Príďte a urobte niečo pre svoje zdravie. Každé
festivalové ráno pre Vás pripravíme fit raňajky
spojené s ranným cvičením pod vedením profesionálnej cvičiteľky. Začnite deň s nami, začnite
deň hravo, no hlavne zdravo!
od 9.30
Denné detské tvorivé dielne so SPOTS.
od 10.00
Otvorenie festivalovej knižnice s čitárňou.
Knižnica bude otvorená celý týždeň denne od
10.00 do 18.00.
od 19.00
Oficiálne otvorenie festivalu.
od 19.30
Michal Červienka a hostia/ KONCERT
od 21.00
6. 8. 2012 NILS FRAHM /DE/ KONCERT
Nils Frahm, skladateľ a producent, sa s hudbou
zoznámil pomerne skoro. Jeho hudba je osobná, emotívna, optimistická ale aj melancholická, jednoducho krásna. Nils má neuveriteľne
vyvinutý zmysel pre kontrolu a precíznosť.
Možno aj preto má množstvo fanúšikov, medzi
ktorých patrí aj Thom York z Radiohead. Ten
dokonca použil jednu z jeho piesní v playliste
HQ Radiohead stereo. V roku 2010 absolvoval
Nils koncertné turné s Ólafurom Arnauldsom,
ktorý žiaľ do Košíc prísť nemohol. Má však dôstojného zástupcu. Nilsovu virtuozitu v hre na
sólový klavír si môžete vypočuť aj na albumoch
“Wintermusik”,”Bells” a Unter | über”.

od 22.00
Intouchables, 2011, FR, 112 min. , 12 NP/FILM
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za
svojho nového opatrovníka vyberie Drissa,
živelného mladíka z predmestia, ktorého práve
prepustili z väzenia. Inými slovami - nájde si
na túto prácu tú najmenej vhodnú osobu. Podarí sa im však prepojiť nemožné: Vivaldiho
a populárnu hudbu, serióznosť a žoviálne
vtipy, luxusné obleky a tepláky. Bláznivým,
zábavným, silným, neočakávaným a hlavne
„nedotknuteľným“. Presne takým sa stane ich
priateľstvo… Komédia s dramatickou zápletkou
o tom, že ani od krku po prsty na nohách nepohyblivý človek, odkázaný na pomoc druhých,
nemusí stratiť zmysel života.
7. 8. 2012 UTOROK
od 7.30
Dobré ráno Košice! FIT RAŇAJKY S CVIČENÍM
Vychutnajte si začiatok dňa s Letom v parku.
Príďte a urobte niečo pre svoje zdravie. Každé
festivalové ráno pre Vás pripravíme fit raňajky
spojené s ranným cvičením pod vedením profesionálnej cvičiteľky. Začnite deň s nami, začnite
deň hravo, no hlavne zdravo!
od 9.30
Denné detské tvorivé dielne so SPOTS.
od 15.00
O pyšnej princeznej/DIVADLO PORTÁL
Veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho
kráľovského otca a odmieta pytačov z celého
sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjaví múdry a vynaliezavý kráľ Miroslav, ktorý si
svojim odvážnym plánom získa princeznino
srdce.
Účinkujú: Lukáš Maťufka, Klaudia Koľšovská
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od 16.00
Tvorivé dielne nielen pre deti – šperk

8. 8. 2012 STREDA

od 7.30
od 19.30
Dobré ráno Košice! FIT RAŇAJKY S CVIČENÍM
PLASTIC SWANS /SK/ KONCERT
Vychutnajte si začiatok dňa s Letom v parku.
Plastic Swans je dnes už známa indie/alter- Príďte a urobte niečo pre svoje zdravie. Každé
natívna skupina z Banskej Bystrice, ktorej meno festivalové ráno pre Vás pripravíme fit raňajky
je odvodené od labutieho kolotoča. Keď spolu spojené s ranným cvičením pod vedením profezačínali hrať a nemali texty, použili básničky sionálnej cvičiteľky. Začnite deň s nami, začnite
Allena Ginsberga či Williama Blaka. Aj na svo- deň hravo, no hlavne zdravo!
jom ostatnom albume Poems zhudobnili básne
Edgara Allana Poea, Oscara Wilda, Rudyarda od 9.30
Kiplinga a Williama Blaka. Skupinu tvoria: Denné detské tvorivé dielne so SPOTS.
Štefan Rybár (spev a gitara) , Martin Fischer
(klavír a klávesy), Pavol Stajanča (gitara), Ro- od 15.00
man Hríbik (basa) a Matej Hríbik (bicie).
O nezbednom dievčatku/DIVADIELKO BABENA
Veselé dievčatko s červenými vláskami a peod 21.00
havým noštekom nás zavedie do svojho sveta
LE PAYACO /SK/ KONCERT
hier, kamarátov a dobrodružstiev. Spoločne
Bratislavská skupina Le Payaco vznikla ešte zavítame do cirkusu, kde si deti môžu vyskúšať
v roku 1996. Kapele sa darilo prerážať aj do svoju silu a zručnosti. Vyberieme sa dokonca
komerčnejších rádií a hrať na veľkých pódiách. medzi domorodcov na ďaleký ostrov, ale aj do
Po odchode Stana Petrova pokračovali spo- Brazílie za tajomným šamanom. Ak máte odločne ako trio do roku 2006. Po rozpade sa vahu, pridajte sa k nám.
jednotliví členovia Le Payaco začali venovať Účinkujú: Mária Benkovská
sólovým projektom (Diego, Sounds like this),
ktorým sa venujú do dnes. V júli 2011 sa kapela od 16.00
opäť sformovala, aby po piatich rokoch odmlky BAZAART WORKSHOP
odohrala exkluzívny koncert na najväčšom
slovenskom letnom festival Bažant Pohoda. od 20.30
Množstvo fanúšikov skupiny sa tak opäť dočkalo STAND UP TRAGIKOMEDY DIVADLO
koncertného prevedenia hitov ako Dobrý večer (...alebo čakanie na príchod GODOTAMADŽIpriatelia, Sadni si mi na kolená, Horská chata, CHISAMARU )
Intelektuál, ktoré prinesú aj k nám do Košíc.
ČAKANIE NA GODOTAMADŽICHISAMARU je
spirituálna show, ktorá má v ľuďoch vzbudiť
od 22.00
nádej na nový začiatok. Štyria mladí ľudia sú
Zvuk hluku, Šve. Fr., 2011, 102 min. , 12 NP/FILM v nepriaznivej životnej situácii a rozhodujú sa
Policajt Amadeus sa odjakživa cítil odstrčený, zmeniť svoj život. Doterajší spôsob existencie ich
pretože na rozdiel od všetkých svojich priviedol ku križovatke, na ktorej chcú spoznať
príbuzných nemá hudobné nadanie, a na viac iné hodnoty. Vymyslia si bytosť podobnú človeku,
trpí silným odporom k hudbe. Teraz sa dos- ktorá sa im má stať novým duchovným vodcom
táva na stopu skupinky hudobných teroristov, - GODOTAMADŽICHISAMAR. Chcú ho dokonca
ktorá sa rozhodla ovládnuť verejný priestor svojou „úprimnosťou“ prilákať na prvé verejné
svojimi akustickými útokmi. Podarí sa mu stretnutie, ktoré sa údajne odohrá priamo na
prekaziť kompozíciu pre šesť lekárov, pacienta pódiu. Predstavenie má premiéru práve na Lete
a operačnú sálu, alebo sa sám stane obeťou v parku 2012.
vojny vedenej pomocou hudby? Tvorcovia fil- Réžia: Stano Bilý
mu naplno zúročili svoju fascináciu mestským
prostredím a k zvukom, ktoré nás obklopujú, od 22.00
pristupujú s obdivuhodnou kreativitou.
Ahoj! Ako sa máš?, Rumunsko, 2010, 105 min.,
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15 NP/FILM
Protagonisti
brilantne
vystavaného
a
neobyčajne duchaplného príbehu sú manželia
Gabriel a Gabriela - on hudobník, ona majiteľka
čistiarne. V priebehu dvadsaťročného spolužitia
sa z ich vzťahu vytratilo iskrenie a obaja sú len
krôčik pred tým, aby podľahli mámivému kúzlu
internetového chatovania. Po niekoľkých nociach strávených online komunikáciou s cudzincom, sa obaja zamilujú. Nevedia však, že v
podstate komunikujú jeden s druhým. Vášnivá
príťažlivosť k neznámej osobe sa miesi s pocitom viny voči partnerovi. Ešte zmätenejší je ich
syn Vladimír, teenager s aktívnym sexuálnym
životom, keď zistí, že jeho rodičia flirtujú po
sieti. Virtuálny svet je príťažlivý, ale skutočné
stretnutie oboch milencov je nevyhnutné...

množstvo úspešných klubových koncertov i
letných festivalov. Produkujú vlastnú tvorbu,
ale aj tvorbu iných interpretov upravenú v netypických aranžmánoch. Hrajú zmes world music, postavenú na gitarách, perkusiách a speve.
Kapelu tvorí Peter Siegfried (spev), Peter Frak
(basgitara), Peter Tomko (akustická gitara),
Peter Tóth (elektrická gitara), František Beneš
(perkusie).

od 19.30
SISTER GRACIE /UK/ KONCERT
Sister Gracie je skupina tvorená dvomi hudobníkmi, Maxom Walkerom /spev, gitary/ a Liamom Whybrowom /bicie/. Na konte majú momentálne dva albumy. V ich hudbe je cítiť silný
vplyv britských rockových kapiel, najnovšie aj s
„prímesou“ elektroniky. V Anglicku vstúpili do
9. 8. 2012 ŠTVRTOK
povedomia fanúšikov, keď si ich francúzska zn.
The Kooples vybrala na prezentáciu nového obod 7.30
chodu. Posledný klip k skladbe “Black” vznikol
Dobré ráno Košice! FIT RAŇAJKY S CVIČENÍM na Slovensku, v košickom klube Tabačka KulVychutnajte si začiatok dňa s Letom v parku. turfabrik.
Príďte a urobte niečo pre svoje zdravie. Každé
festivalové ráno pre Vás pripravíme fit raňajky od 21.00
spojené s ranným cvičením pod vedením profe- CHIKI LIKI TU-A /SK/ KONCERT
sionálnej cvičiteľky. Začnite deň s nami, začnite Kapela začínala v roku 1994 v Prešove v malej
deň hravo, no hlavne zdravo!
skúšobni. Už o tri roky neskôr mali za sebou
25 odohratých koncertov. Najväčší zlom v ich
od 9.30
kariére nastal vďaka úspechu pesničky „Laska
Denné detské tvorivé dielne so SPOTS.
moja de si“. V rokoch 2004, 2005 a 2006 boli
nominovaní na ceny Aurel. Za svoju vyše 15
od 15.00
ročnú históriu odohrali takmer 1000 koncertov
Indické ľudové rozprávky/DIVADIELKO BABENA v 15 krajinách, čo svedčí o tom, že patria medzi
Ďaleko na východe je krajina, ktorá sa volá In- najaktívnejšie hudobné projekty na Slovensku.
dia. Je úplne iná ako tá naša, ale aj tu môžeme Hity ako Kuca Paca, Kristína, Monte Carlo ( ...v
nájsť veľa krásy. Dobro bojuje so zlom. Láska a šušťakoch ), či Ďakujem Ti SOZA ani po rokoch
pravda vždy víťazí nad klamstvom a nenávisťou. nestratili zo svojej popularity a sú zárukou
Podajte mi ruku a ja vás zavediem do orientál- skvelej zábavy.
nej krajiny plnej farieb, kde sa ľudia vozia na
slonoch, kde hady tancujú v rytme píšťaly a kde od 22.00
páv odmietne svadbu s princeznou.
AFTERPARTY
Účinkujú: Mária Benkovská
10. 8. 2012 PIATOK
od 16.00
BAZAART – WORKSHOP
od 7.30
Dobré ráno Košice! FIT RAŇAJKY S CVIČENÍM
od 18.00
Vychutnajte si začiatok dňa s Letom v parku.
LOS MASSAKEROS /SK/ KONCERT
Príďte a urobte niečo pre svoje zdravie. Každé
Los Massakeros je kapela, ktorá odohrala festivalové ráno pre Vás pripravíme fit raňajky
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spojené s ranným cvičením pod vedením profesionálnej cvičiteľky. Začnite deň s nami, začnite
deň hravo, no hlavne zdravo!

skladbách Tata Bojs.

od 21.00
Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra
od 9.30
/SRB/ KONCERT
Denné detské tvorivé dielne so SPOTS.
Emir Kusturica sa narodil 24. novembra 1954 v
Sarajeve. Svetoznámy režisér, herec, hudobník,
od 15.00
ale aj spisovateľ, nepotrebuje zdĺhavé predKráľ Drozdia Brada/ DIVADLO BABADLO
stavovanie. Jeho kapela sa pôvodne volala srbKde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ a ten mal sko-chorvátsky Zabranjeno Pušenje no v roku
dcéru. Bývali spolu vo veľkom zámku, odkiaľ 1999 sa premenovala na dnešný názov - Emir
bol výhľad na velikánske hory. Za nimi sa roz- Kusturica & No Smoking Orchestra. Aj keď verprestierali šíre polia a veľmi veľa vody. V hore zií skladby „Bubamara“ existujú stovky, azda
rozváňalo čerstvé drevo. Keď drevorubači zavo- najznámejšou z nich je práve tá Kusturicova,
lali „hohohó“ , sedliaci im odpovedali „ ohohó“ a ktorá sa preslávila vo filme Čierna mačka, biely
zavše sa pridali aj rybári „ johohó“. Tak to bolo v kocúr. Emir Kusturica to nie je iba hudba, to je
tejto krajine. Veľmi prívetivo, veľmi vľúdne, ako divoký Balkán na pódiu, ktorý vás núti hýbať
v rozprávke. A taký bol aj kráľ, veľmi prívetivý a sa v jeho rytme...Príďte a zažite ho na vlastnej
veľmi vľúdny. Ale princezná bola celkom iná... koži!
Účinkujú: Pavel Mihaľák
od 22.00
od 16.00
Letná filmová noc s Emirom Kusturicom
BAZAART – WORKSHOP
Filmová noc vám umožní stráviť čas, keď je tma,
oveľa zaujímavejším spôsobom ako spánkom.
od 18.00
Táto letná je ale špeciálna tým, že vám nedoCHA BUD! /SK/ KONCERT
volíme zaspať nie v obyčajnom, ale v letnom
Kapela Cha Bud! hrá originálne vlastné kom- kine. Počas tejto jedinečnej noci vám premietpozície vo fúzií štýlov ako je urban, funk, jazz, neme štyri filmy Emira Kusturicu, ktorý vás
DnB či reggae. Skupina je projektom muzi- nimi bude dokonca OSOBNE SPREVÁDZAŤ.
kantov z kapiel Jazzabell a Movari Ponsadu. Emir Kusturica sa narodil 25.10.1954 v Sarajeve
Kapelu tvoria Viktor Balog (bicie), Matej Lazár a absolvoval pražskú FAMU. Jeho osobnosť je
(klávesy), Peter Šafránek (gitara), Adam Richter obklopená mnohými mýtmi a najmä silnou at(basa), Filip Molčányi (alltSax), Viktor Vaitovič mosférou Balkánu a špecifickej ľudskej slobody.
(tenorSax).
Známy je tiež svojou konfliktnosťou a politickou
angažovanosťou. V jeho filmárskom živote bol
od 19.30
ocenený niekoľkým najprestížnejšími cenami
TATA BOJS /CZ/ KONCERT
ako Zlatá palma či cena za réžiu na festivale
Skupina Tata Bojs je už stálicou českej hudob- v Cannes. Získal aj Zlatého a Strieborného leva
nej scény. Na konte má dokopy 14 albumov. na festivale v Benátkach.
Kritikou veľmi cenené sú najmä Futuretro, Biorytmy a Nanoalbum. Každý, kto ich už pozná, 11. 8. 2012 SOBOTA
určite ocení spôsob, akým kombinujú eletroniku s dub, rockom a pod. Presne zaškatuľkovať od 7.30
ich hudbu je dosť ťažké, ale ich zvuk je vždy s Dobré ráno Košice! FIT RAŇAJKY S CVIČENÍM
každým albumom originálny a príťažlivý. Spev/ Vychutnajte si začiatok dňa s Letom v parku.
bicie obsluhuje Milan Cais, Mardoša - bassgi- Príďte a urobte niečo pre svoje zdravie. Každé
taru, Vladimír Bár - gitary, Jiří Hladil klávesy festivalové ráno pre Vás pripravíme fit raňajky
a Dušan Neuwerth zvuk, gitary a produkciu. spojené s ranným cvičením pod vedením profeAko stály hosť pôsobí v skupine od roku 1999 sionálnej cvičiteľky. Začnite deň s nami, začnite
aj Klára Nemravová, ktorá spieva v mnohých deň hravo, no hlavne zdravo!
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od 9.30
Denné detské tvorivé dielne so SPOTS.

od 9.30
Denné detské tvorivé dielne so SPOTS.

od 15.00
O fúzatej Snehulienke alebo “O bublinkovom
kráľovstve”/ DIVADLO NA DOSKE
Predstavenie, ktoré určite nie je strašiakom
pre deti. Práve naopak. Je to rozprávka plná
zaujímavých nápadov s množstvom humoru,
pesničiek, v sprievode živej hudby a s prvkami
klauniády.
Účinkujú: Igor Kasala, Miroslav Bodoki

od 15.00
Kocúr v čižmách/DIVADLO CILILING
Klasický príbeh o vďačnom kocúrovi známy
z pier rozprávkarov a rozprávačov všetkých
národov a národností. Za všetko, čo preň
starý mlynár vykonal, sa odvďačí jeho synovi. Prešibaný kocúr, ktorý pomocou umu a
fígľu dokáže prekabátiť stráže, pána kráľa
aj zlého čarodeja, získa pre svojho nového
pána majetok, ruku princeznej a polovicu
od 16.00
kráľovstva... A tak sa z mladého mlynára
BAZAART – WORKSHOP
stane mladý gróf Papandovaroldkorolnikop
akopulovič, neskôr kráľovský ženích a potom
od 18.00
snáď aj samotný kráľ, ktorý z kocúra prvého
LEBO /SK/ KONCERT
ministra urobí...
Kapelu tvorí Katka Barlová (organ), Paľo Bre- Účinkujú: Daniel Straka, Anna Sakmárová
za (basgitara), Tomáš Kohányi (gitara), Róbert
Rampáček (bicie).
od 16.00
Tvorivé dielne pre deti - Hračky z látok
od 19.30
PUDING PANI ELVISOVEJ /SK/ KONCERT
od 18.00
Hudba PPE má jedinečný, svojský rukopis. Táto Ethno Rytmo /SK/ KONCERT
zostava, prevažne Košičanov, funguje s istými
obmenami od roku 1995. Tvoria ju aktuálne: od 19.30
Pino (klávesy, gitara), Miloš (bicie), Viliam Floex /CZ/ KONCERT
(basa, klávesy) a Slivka (spev). Skupina neus- Floex = vynikajúci český muzikant Tomáš
tále koncertuje doma, ale aj v zahraničí. Minulý Dvořák. Jeho prvoradým nástrojom je klarirok získali ocenenie za “Najlepšiu koncertnú net, ktorý používa aj pri tvorbe a skladaní
kapelu roka” v rámci Radio_Head Awards. elektronickej hudby, ktorú by sme mohli veľmi
Privítajte ich s nami doma tak, ako sa patrí.
zjednodušene nazvať skratkou idm. Hneď
svojím prvým albumom Pocustone (2001)
od 21.00
zaujal natoľko, že získal Cenu Anděl 2001 a
When Saints Go Machine /DE/ KONCERT
nomináciu na Európsku cenu nezávislých
vydavateľstiev Qwartz. Hráči počítačových
od 22.00
hier by ho mali poznať vďaka tomu, že zložil
AFTERPARTY
hudbu k hrám Samorost II (2006) a Machinarium (2009). Jeho posledný album Zorya
12. 8. 2012 NEDEĽA
(2011), ktorého názov je inšpirovaný slovanskou bohyňou noci, posunul možnosti prepood 7.30
jenia akustickej a elektronickej hudby znova
Dobré ráno Košice! FIT RAŇAJKY S CVIČENÍM o niečo ďalej. Preto sa nebojíme povedať, že
Vychutnajte si začiatok dňa s Letom v parku. jeho koncert bude určite zážitkom.
Príďte a urobte niečo pre svoje zdravie. Každé Naživo vystupuje s Floexom Jirka Javůrek
festivalové ráno pre Vás pripravíme fit raňajky (klarinet, basklarinet a midiklarinet), Sára
spojené s ranným cvičením pod vedením profe- Vondrášková (zpev a metalofony) a Marián
sionálnej cvičiteľky. Začnite deň s nami, začnite Petržela (bicie).
deň hravo, no hlavne zdravo!
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od 21.00
Jana Kirschner /SK/ KONCERT
Jana Kirschner určite patrí medzi najznámejšie
a najrešpektovanejšie speváčky na slovenskej scéne. Svedčí o tom viacero ocenení, či
už od poslucháčov alebo hudobnej akadémie.
Odkedy vydala svoj druhý album V cudzom
meste, neprestáva priťahovať pozornosť svojich fanúšikov. Zatiaľ jej posledným album je
Krajina – Rovina, pod producentskou taktovkou
Eddieho Stevensa (Freakpower, Roisin Murphy,

Zero 7), ktorý prináša atmosférické skladby
plné inteligentného popu.
Jana Kirschner band tvoria: Igor “Ajdži” Sabo
(bubny, perkusie), Martin Wittgruber (klávesy),
Martin Gašpar (basová gitara, kontrabas), Martin Zajko (akustická gitara, elektronická gitara,
ukulele, mandolína), Štefan „Pišta“ Lengyel
(elektronická gitara).
od 22.00
END OF PARTY
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