12. Potlach u Stráníků se blíží!
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Vážení a milí přátelé a kamarádi. Dovolte, abychom Vás pozvali 23.června 2012 na tradiční
festival FTC 12.
Potlach u Stráníků . Jak jistě někteří víte,
pořádáme jej v malebném prostředí příhraniční obce Kalek v Krušných horách na pozemku
Kozí farmy a klubu U Drexlerů čp.13.
Naším festivalem se snažíme pomoci spíše méně známým muzikantům, ale samozřejmě, že
musíme pozvat i pár zvučnějších jmen v tomto žánru.
Letos nás potěší svým humorem a především skvělou češtinou hlavní host Slávek Janoušek,
který si přiveze sebou i
Luboše Vondráka
, svého spoluhráče z dob Porty osmdesátých let. Na konci festivalu cca ve 22.00 hodin si
dokonce můžete zatančit při skvělé muzice blues-rockové formace
Mrakoplaš
. Po zapálení slavnostního ohně, ke kterému nám zazpívá trampskou hymnu
Vlajku
trampfolková kapela
Hluboké nedorozumění
, nastoupí
EKGM
- zkratka ukrývající velmi temperamentní trampskou muziku. Samozřejmě uslyšíte i domácí
Stráníky s Mirkem Ošancem
, kteří představí svého nového spoluhráče na basu - Páju Liptáka.
Od 14.00 hod až do zapálení ohně cca v 19.30 se představí Půl dechu do měchu - finalista
loňského Notování,
Městská
- irský tradiční folk,
Bejlí
- sestava skvělých muzikantů okolo Petra Brousila,
Panelákoví fotři
- humorně - satiristický punk folk,
Jerry a dcery
- ti si na naše přání sebou přivezou
Janu Hejkrlíkovou
a doufáme, že nás nečím překvapí,
A je to
- dámská formace hrající autorský folk,
Strunovrat
- vítěz letošního ročníku Východočeského kola Porty.
Celou akcí bude tentokrát provázet tandem Míra Ošanec a Honza Dobiáš.
O kvalitní zvuk se postarají manželé Helenka a Karel Toupalovi. Festival je podporován obcí
Kalek, která je i patronem a Nadací život umělce, která štědře podporuje nekomerční projekty
našeho žánru.
Velmi srdečně zdraví a zvou: Verunka a Luboš Stranďa - Stráníci z Českého Jiřetína a jejich
přátelé Terezka a Václav Drexlerovi z Kalku
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