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Horká vana
multižánrová scéna

Marek Šindelka
autorské čtení

Fotoworkshop
první část,

pouze pro předem 
přihlášené

centrum města
Pia / Na Sadech / nábřeží

Studentský jam
aneb studenti ukazují, 
co umí, a vy jim dáváte 
hlasy do volby Krále!

Piaristické nám.
Pod kamennou žábou

Kovářská vernisáž
studentů um. kovářství

Sokolský ostrov
bubenická scéna

Bubenický
workshop

pod vedením skupiny
Bummbuk

Bummbuk
bubenický koncert

Literární kavárna
slam poetry

Slam Poetry
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Kredance
Berlin Stage

Spots
punk-hardcore

-info na webu-
punkový koncert

Pascal Briggs
folk/punk /Německo

Café klub Slavie
multikulturní scéna

Machu Picchu
cestovatelská projekce

Salsa večer

workshop latinských 
tanců pod vedením 

brazilských a 
peruánských 

tanečních mistrů
+ 

půlnoční překvapení

nám. Př. Otakara II.
slavnostní zahájení

James Harries
indie-folk /Anglie

Tohuvabohu + Cetare

Holografická projekce 
na vodní stěnu

Silent Disco

Přednáška 
o squattingu

+ projekce a beseda

Velbloud
hudební scéna

Rat City Riot
hardcore/punk/rock

USA
+

další kapely
+ 

DJ afterparty
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pondělí 6. května

Za opravdovými squattery nemusíme jezdit až 
do Berlína, žijí i v Praze. A několik z nich nám 
poví o jiném způsobu bydlení a životního stylu 
obecně. Nebude chybět ani promítání a diskuze.

přednáška o squattingu
Silná osobnost a písničkář, který nepostrádá 
energii dítěte ani lyriku básníka. Od okamžiku, 
kdy James poprvé sáhne do strun, se jako 
mávnutím kouzelného proutku spolu 
s posluchači dostává do jiných dimenzí.

james harries /anglie

Chcete vidět, jak skvěle může znít, když se 
pankáč tělem i srdcem, co se půl života flákal po 
světě s kapelou, naladí na akustickou notu? 
Pascal Briggs vám na tuhle otázku odpoví.

pascal briggs /německoSlavnostní zahájení letos obohatí holografická 
projekce na vodní stěnu – zážitek, který jste asi 
ještě neviděli a jen tak někde neuvidíte.

holografická projekce


