22. ročník Amfolkfestu přivítá Tomáše Kočka & Orchestr
Napsal uživatel Endy
Úterý, 04 Červenec 2017 23:22

V malé osadě Pulčín na Hornolidečsku se 29. července uskuteční „Malý festival na konci
světa“
. Poslední
červencová sobota zde již tradičně rozezní nádherné místo tóny folku, country, bluegrassu
místy až k rockovým melodiím. Hlavní hvězdou festivalu bude letos
Tomáš Kočko & Orchestr
.
V nabitém programu si každý milovník pulčínského festivalu najde to „své“. Vystoupí kapely
Vocode
,
Pavel Tabásek a Partyja
,
Stráníci
,
Dareband
,
Sova a Slamák
,
Sasaband
. Ze Slovenska každoročně přijíždí skupina
Jasoň
, jejíž členové byli jedněmi ze zakladatelů Amfolkfestu. Po večerním vystoupení hlavního hosta
Tomáše Kočka a Orchestru čeká na všechny návštěvníky oblíbený country bál v podání kapely
Gympleři
.
Hudební tóny se Pulčínem začnou linout přesně v pravé poledne. Výběr kapel hraje klíčovou
roli pro každý festival, avšak jedinečnost Amfolkfestu se pojí i s nádhernou krajinou Pulčínských
skal a přátelskou až rodinou atmosférou.

Hlavní pořadatelka Eva Endy Rohlenová doplňuje: „Genius loci tohoto místa dává festivalu
zvláštního ducha, kterého nelze ničím nahradit. Můžeme ho jen doplnit přátelským přístupem
pořadatelů a dobrou náladou. Ta na festivalu naštěstí nechybí za jakéhokoli počasí.“
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Festivalové dění, které počet obyvatel z původních cca 90 lidí mnohdy zčtyřnásobí, vypadá jako
velká zahradní párty. V zrekonstruovaných prostorách místního Informačního centra a v přilehlé
zahradě tepe srdce festivalu, který je oblíbený všemi věkovými skupinami. Děti se také nenudí,
zajímavý program pro ně zajišťuje Rodinné a mateřské centrum Sluníčko. Stanování je opět
možné na romantickém tábořišti u skal, v areálu restaurace Stodola, nebo blíže k centru dění na
louce u restaurace U Williho. V blízkosti této restaurace je zajištěno i parkování pro festivalové
návštěvníky.
Původní název festivalu je vlastně zkratkou slov
amatérský folkový festival
. Muzikanti se možná za profesionály nepovažují, avšak o to více jsou jejich výkony oceňovány
potleskem návštěvníků.
Hudba, přátelé, kafe do hrnku, frgály, kyselice, guláš, dobroty z udírny, léto a vše ostatní, co k
festivalu patří, vás čeká na Amfolkfestu. Sbalte stan, děti, čtyřnohé miláčky a přijeďte poslední
červencovou sobotu. Nebo nejlépe už v pátek odpoledne, zasvěcení vědí, že večer před
festivalem stojí za to!
Více informací naleznete na www.amfolkfest.cz .
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