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Festival Folkový špíz
je pro mě radost, ale i starost
zároveň. Starost velká, i
odpovědnost, když připravuji
program a vybírám kapely a
písničkáře, abych vybral
dobře a zajímavě, aby přišli
diváci a byli spokojení, aby
vše fungovalo jak má, bez
zbytečných časových skluzů,
atd, atd... A když se vše
povede jak má, přichází úleva
i radst.
Letošní jarní špíz byl
povedený myslím hodně.
Nervy i obavy jak vše dopadne samozřejmě byly. Ale díky
pohodové a vstřícné atmosféře, kterou vytvořili diváci i
učinkující jsem věděl že jsme na správné cestě a že vše bude v
pohodě.
Z pohledu dramaturga, pořadatele i konferenciéra
musím složit velkou poklonu všem učinkujícím i našemu panu
zvukařovi za profesionální přístup. Kapely i písničkáři byli
disciplinovaní, nikdo zbytečně nepřetahoval svůj vymezený
čas,
nazvučeno bylo vždy rychle a dobře, bez zbytečných
komplikací, takže co se týká organizace a průběhu, byl jsem
spokojen. Příjemným zpestřením programu byl potulný
harmonikář Láďa Zítka, který se neplánovaně přidal k Míšovi
Leichtovi a spolu to na podiu rozjeli opravdu dobře.

S návštěvností jsem
byl také celkem spokojen,
náš festival není nikterak
megalomanský, sokolovna
byla zaplněná příjemně,
nicméně si myslím že by
větší návštěvnost špízu
slušela i prospěla. Co mě
těší velmi, že na špíz za
námi přijíždějí lidé i z
hodně vzdálených míst,
naopak trochu mě mrzí že
se nám zatím moc nedaří
oslovit místní publikum.
Ale nestěžujeme si a vážíme si každého diváka. Myslím že
dobrou vizitkou festivalu je i to, že se za námi přijíždějí
podívat i muzikanti kteří zrovna na špízu sami nehrají. To mě
také těší, neboť mám rád taková setkávání.
Další specialitou špízu bývá pofestivalový jamseisson, a
k vidění a slyšení bývají věci leckdy nevídané i neslýchané. Při
vzpomínce na některé minulé ročníky se musím pousmát co
všechno a jak se dá hudebně pojmout.
Letos jsem byl ale hodně unavený, odjížděl jsme někdy mezi
jednou a druhou hodinou v noci, tak nemám zprávy jak to
dopadlo. Vím že tou dobou to zrovna začínal rozjíždět Slávek
Janoušek s Laďou Zítkou, trochu se tam motal i Rafe Morris a
další. Ale únava vykonala své, takže jsem dal přednost posteli a
spánku.
Takže tohle je takové malé shrnutí jak jsem viděl
Folkový špíz já. A jak se na špízu líbilo Vám? Svoje nápady,
rady, postřehy, připomínky, návrhy, výtky i pochvaly...můžete
napsat buď přímo mě, do návštěvní knihy, nebo také na náš
festivalový mail folkovyspiz@seznam.cz Stránky Folkového
špízu můžete navštívit na adrese www.folkovyspiz.wz.cz

Poděkování za pomoc
při realizaci celého
festivalu zaslouží: náš
dvorní zvukař Vladimír
Gotthans a jeho firma
GEDY
SOUND,
webmaster
špízových
stránek
a
kamarád
Honza Řepka, náš již
tradiční občerstvovatel
Míra Bělíček, Vráťa
Fišera, František Jůza,
emeritní písničkář Jirka
Suchý, Lucka Koutková
a
Městské
kulturní
středisko Náměšť nad Oslavou za vstříctnost a podporu.
Poděkování také patří všem učinkujícím, ale hlavně Vám
divákům. Jsme rádi že máme pro koho hrát a věříme že nám
svoji přízeň zachováte i nadále. Další Folkový špíz se
uskuteční 7.11. 2009 tradičně v Náměšti nad Oslavou. A
nebude to špíz ledajaký, na tomto špízu oslavíme 10 let našeho
festivalu. Příprava programu je již v plném proudu, už teď
můžu prozradit že se můžete těšit na Pepu Streichla, který
spolu se mnou pře deseti lety stál u začátků Folkového špízu,
těšit se můžete například i na Nestíháme. Ostatní učinkující
budou průběžně doplňováni. Některé další interprety už máme
vytipované, ale máte-li nápad na nějakého zajímavého
učinkujícího, koho by jste si rádi na špízu poslechli, kdo by
Vám udělal radost, dejte nám vědět. Za Vaše tipy budeme rádi.
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