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Svojšice. Magické slovo, které zná snad každý posluchač muziky ze žánru folk, country a
samozřejmě i trampské….. Někdo navštívil Svojšický slunovrat osobně, ten kdo ne, může již jen
litovat. O akci s názvem Vzpomínka na Svojšický slunovrat jsem si povídal s Radkem Novákem
(Pouta, Kulturní centrum Pardubice.

Radku, prý chystáte obnovení Svojšického slunovratu?

Nene, to určitě ne. Bylo by to sice fajn zažít zase „Svojšice“, ale...dvakrát do jedné řeky
nevstoupíš! Chystáme a doufáme, že mimořádný večer věnovaný legendě mezi folk a country
festivaly – Svojšickému Slunovratu – s názvem „Svojšický Slunovrat – vzpomínáte...?“ bude
příjemným zavzpomínáním a připomenutím nálady a jedinečnosti tohoto festivalu.

Kdo tam bude účinkovat?

Připomenout si atmosféru, pohodu a neopakovatelné chvíle a zážitky přijde řada hostů, kteří,
stejně jako mnozí z diváků, byli jak se říká “u toho“. Celým večerem bude provázet Vašek
Souček, redaktor ČRo HK, člen kapely Lokálka, ale především nenapodobitelný moderátor
festivalů nejen ve Svojšicích.

Kdo se ještě večera zúčastní?

Pozvání přijal také dlouholetý zvukař Slunovratů a majitel unikátního zvukového archivu Petr
Benesch. U zrodu a začátků festivalu Slunovrat byli i další hosté – členové bývalé pardubické
skupiny Stopa – Jitka Blánová, Štěpán Mašek a Jirka Vonšovský, nebo písničkář a muzikant
skupiny Ženáči Gregor Vavřina a další. Písničky si bude možné poslechnou i zazpívat v podání
muzikantů skupin Chrpa a Pouta za pomoci hostů i diváků.

Předpokládám, že to nebude jenom o muzice…
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Ano, návštěvníci si budou moci poslechnout vyprávění hostů, zasoutěžit si, podívat se na
fotografie nebo poslechnout nahrávky – prostě zavzpomínat si a třeba se na chvilku vrátit na
Slunovrat. Nejde o koncert, jde o setkání, takže vstup s kytarou a třeba v maskáčích či s
ešusem a buřtem není překážkou.

A kdy a kde se to všechno uskuteční?

V pátek 16. dubna 2010 v sále KD Hronovická v Pardubicích od 18:00 hodin. Vstupenky na toto
setkání je možné sehnat v předprodejích v KD Hronovická, KD Dubina a Pardubice Region
Tourism.
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