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Vážení přátelé,
zveme vás na 1. ročník cestovatelsko-hudebního festivalu s názvem Podzimní Ozvěny (
pracovní název je Kotlík), který se koná v pá a so
19.-20.11.2010
v Ostravě v sále restaurace Třebovický mlýn.

Celá akce bude probíhat v sále pro cca 150 diváků a posluchačů, cestovatelská část bude
promítána na velkém čtyřmetrovém plátně. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji ve
Mlýně nebo na místě ( pokud nebude zájem příliš větší než sál) nebo rezervovat na mailu.
Rezervace vstupenek je stále možná u mě na mailu nebo telefonu.
Program se mi zdá docela pěkný.Pokud máte rádi bluegrass, nenechejte si ujít páteční
vystoupení legendární skupiny Bluegrass Nova, kterou je možno spatřit po 20 letech v téměř
původním složení. A pokud vás zajímá, jaké to je jezdit několik měsíců v Číně sám na kole, tak
si nenechejte ujít výtečnou přednášku v sobotu dopoledne.
Přespání ve vlastních spacácích možno přímo v sále, jídlo v přilehlé restauraci. Po skončení
koncertů předpokládáme sejšny, možnost přespání ve vlastních spacácích v sále po oba dny.
Zvučí Pinďa a Krtek, takže můžete čekat skvělý zvuk. Vystupující a moderátoři jsou taky docela
dobří. Příjemné prostředí restaurace Třebovický mlýn.
Program festivalu:
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pátek 18-23 hod
Bluerej
Silent rain
Blaf
Bluegrass Nova
sobota
Pohlednice z cest 9-12 hod
Kanada - Snake River
Nový Zéland - Milford
Finsko - Jaro, léto, podzim zima v Laponsku
Čína - Jak jsem (ne)dojel na kole do Tibetu
Fotovideoshow 12:30-14:30
ČR - Vandrování kolem kolejí
Ukrajina - Zpráva o putování
ČR - Beskydmountains
ČR - Střípky z vandrů
Francie - Na vodě
Turecko - Obrázky
Nepál - Kangchenjungu - Jak nás (málem) vypily pijavice
ČR - Toulky Poodřím
Okolo světa
USA - Americký Jihozápad
Cestujeme světem nejen na kole
USA - Zemí kaňonů
Venezuela - Za kajmany a coro-coro do orinocké delty
Kanada - Losos táhne peřejí
Černá Hora - Kaňonem Morači bez manželek
Chorvatsko - Zaton - opravdová perla Balkánu
Kotlíkáři sobě 15-23 hod
Marod
Radim Piškot Duda
Tempo di vlak
Ozvěna
Stanislav Johnki Galásek
Josef Mlok Grim
BG Styl
Hop trop
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