


strana 4
jDesátý ročník začíná. Informa-
ce o tom, na co se během letoš-
níchColoursmůžeme těšit.

strana 5
jOstravaruvařil proColours
speciální kvasničák.Vše opivu,
které budena letošním festivalu
téct proudem.

strana 29
jHudební kvalita a skvělá at-
mosféra. Takové jsouColours of
OstravapodleTomášeKoláře
zČeské spořitelny.O svédojmy
ze svéhooblíbeného festivalu se
podělil v rozhovoruproDeník.

strana 6
jColours ofOstrava 2002. Jak to
všechno začalo.

strana 7
jColours ofOstrava 2003.
SGoranem Bregovićemavůní
nejenBalkánu.

strana 8
jColours ofOstrava 2004.Ani
déšť a chladnépočasí nevadily,
kdyžBobGeldof zpíval.

strana 9
jColours ofOstrava 2005.Geor-
geClintonaMariza vbarevné
Ostravě.

strana 10
jColours ofOstrava 2006.
CharismatickýRobert Plant
rozpohyboval rockové seniory.

strana 11
jColours ofOstrava 2007.
MarianneFaithfull,Goran
Bregović a rekordnínávštěva.

strana 12
jColours ofOstrava 2008. Jan
Garbarek, SinéadO’Connor, ale
i tanec vdešti.

strana 13
jColours of Ostrava 2009. Jaro-
mírNohavicavyprodalColours.

strana 14
jColours ofOstrava 2010. Šílený
kmotr punku IggyPop řádil.

strana 15
jZimníColours 2007. Boban
iMarkoMarkovićOrkestar vé-
vodili.

strana 17
jColours ofOstrava 2011. Fil-
mová scéna –Kusturica,Gins-
berg,Banksy i nošovické zelí.
j Jazzová scénabudevěnována
hudběNewYorku.
jDoprovodnýprogramnabídne
workshopy i odpichuvysokých
pecí.

strana 16
jColours ofOstrava 2011. Festi-
val bude letos zdarmavulicích
Ostravy.
jDivadelní scéna s divadlem
Sklep i JaroslavemDuškem.

strany 18 až 20
jDesetmagnetůColours of
Ostrava 2011.

strany 22 a 23
jLetošníColoursmají nejlepší
programvhistorii. To jsou slova
ředitelky festivaluZlatyHolušo-
vé.

strana 24
jDeset nej- z historieColours.
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jNezapomínámeaninaděti. Co-
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vštěvuje řadadětí.Vpříloze
myslíme i naně. Připravili jsme
omalovánkyahádankypro
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Fajnšmekři
i „neználci“ žijí
v rytmu Colours
Plejádahudebníků ze všech koutů
světa, k tomunavíc příděl kvalitní-
ho divadla a dalších zajímavých
akcí. To jsouColours ofOstrava,
festival, který právě vstupuje do
svého jubilejního desátého ročníku.
Hnednaúvod je třeba organizáto-
růmgratulovat k velmi dobře od-
váděné práci!

„Je to akce s nejlepšímprogra-
memanejpohodovější atmosférou
unás,“ chválí pestrobarevnouudá-
lost pod ostravskýmnebemrok co
rok tisíce jejích fanoušků.Anemusí
to být jen fajnšmekři namuziku
v pravém slova smyslu. Colours je
totiž promnohé výjimečný tím, že
zde i hudební „neználci“ objeví řa-
du zajímavých perel, jejichž kon-
certy je uchvátí a rozvlní do divo-
kých rytmů.

Colours ofOstrava se zkrátka
takřka z nuly postupem času vy-
švihly v tuzemskouhudební udá-
lost roku ověnčenoumnoha oceně-
ními. A desátý ročník je ta pravá
chvíle promalou rekapitulaci. Pro-
toDeník jako hrdý partner festiva-
lu připravil tuto speciální rozsáh-
lou přílohu, která se snaží historii
festivalu zmapovat.

Nadvaatřiceti barevných stra-
náchnajdete vývoj Colours od roku
2002 až dodneška, rozhovory, zají-
mavosti, ale i kvíz nebo stránkupro
děti, které bere na festival celá řada
rodičů. Přejeme vámpříjemné čte-
ní, ale hlavně skvěle prožité čtyři
dny vmoravskoslezskémetropoli
rozzářené barvami hudby.

A festivalu samozřejmě přejeme
také –minimálně dalších deset
úspěšných ročníků!

martin.pleva@denik.cz
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NEPŘEHLÉDNĚTE...
j VŠE O COLOURS NAJDETE
NA WWW.MSDENIK.CZ
Reportáže z průběhupestroba-
revného festivalu. Fotografie
hvězdnapódiu i jejich fanoušků,
kteří se baví v rytmechColours
ofOstrava.Videa z tohonejlep-
šího, co jubilejní desátý ročník
velkolepé akcenabídne.Rozho-
vory, ale i další aktuální zpravo-
dajství. Sledujte vše o letošních
Coloursnawww.msdenik.cz.

j COLOURS.CZ – VŠE
O FESTIVALU
Kompletní informace o letošním
ročníkuColours ofOstravana-
jdete i na oficiálních stránkách
festivaluwww.colours.cz.
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Kde a kdy si mohou letos lidé zatan-
covat?
Taneční podložky, nebo přesněji 
atrakci Machine Dance, budeme mít 
ve dvou stanech – jak v areálu Colours 
of Ostrava, tak na Festivalu v ulicích. Ten 
druhý stan bude přímo na Masarykově 
náměstí, takže bude dostupný každému. 
Návštěvu tanečních stanů doporučuji 
nováčkům i zkušenějším tanečníkům. 
Nováčci tanec zvládnou s podporou 
našich milých hostesek, zkušení taneč-
níci zase ocení příležitost vyzkoušet 
si jeden z nejvyspělejších tanečních sys-
témů pro více hráčů na světě.

Jakým způsobem funguje vytancová-
ní peněz?
Ve stanech jsou speciální taneční 
podložky (celkem jich bude letos 12). 
Lidé tancují na hudbu podle pokynů 
na obrazovce. Na základě toho, jak 
přesně se jim daří udržet rytmus, je sys-
tém známkuje a přičítá jim body. Body 
na konci každé skladby převádíme na 
koruny. Vytancované peníze z obou sta-
nů sečteme on-line dohromady, takže 
na výsledné obrazovce bude hned vidět, 
kolik peněz už se tanečníkům podařilo 
celkem vytančit. Úsilí každého tanečníka 
odměníme barevným odznakem – butto-
nem, na kterém bude vidět, jakou částku 
se mu při tanci podařilo získat. Připra-
vili jsme celkem tři druhy buttonů, které 
se liší svou barvou a hodnotou. Nejsnad-
něji bude možné získat žlutý, obtížněji 
pak zelený button. Nejlepší tanečníci 
se budou moci pochlubit buttonem 
oranžovým. 

Vloni jste darovali vytancované pení-
ze Krevnímu centru v Ostravě. Už víte, 
kam poputují letos?
V minulém roce se podařilo vytancovat 
přes 153 tisíc korun, letos je tanečních 
podložek více, takže počítáme s tím, 
že se vytancuje mnohem více peněz. 
Po akci budou moci neziskové organizace 
z Moravskoslezského kraje posílat 
žádosti o příspěvek na konkrétní projekt 
do ArcelorMittal Ostrava. Speciálně vytvo-
řená komise pak bude mít za úkol rozdělit 
peníze mezi projekty, které vyhodnotí 
jako nejpřínosnější pro region. Takže letos 
se bude tancovat opravdu pro lepší život 
v regionu a zapojit se může každý.

Co když se někomu jeho tanec nepo-
vede a bude mít pocit, že vytancoval 
málo?
To není problém. Do našich stanů Tanec 
pro život si může přijít každý zatancovat 

Letos může pomoci vytancovat 
peníze každý, říká Radim Raszka 
z ArcelorMittal Ostrava 

i vícekrát. Vlastně je možné, že se 
v mnoha z nás probudí soutěživý 
duch a budeme tancovat vícekrát 
i proto, abychom po žlutém a zele-
ném získali i oranžový button.

Mohou se tanečníci těšit i na další 
odměny?
Určitě ano. V obou stanech budou 
od pátku do neděle probíhat soutěže 
o hodnotné ceny. Pro nejlepší taneč-

níky jsme navíc připravili zvláštní 
taneční soutěž, ve které mohou 
vyhrát herní systém Playstation Por-
table. Soutěžit o Playstation budeme 
vždy v odpoledních hodinách.
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Ostrava rozkvétá barvami
hudby. Už podesáté!

Perly ze zahraničí
Vbohatémhudebnímprogramu
semohounávštěvníci letošních
Colours těšit na řadu zajíma-
vých jmen.Velkouhvězdoubude
určitěNickCave a jeho tři spo-
luhráči z kapelyTheBadSeeds,
kteří představí svůj projekt
Grinderman.
JohnLydon, alias JohnnyRot-

ten, zpěvák legendární skupiny
SexPistols, zase doOstravypři-
veze svoji kapeluPublic Image
Ltd.Další známáskupinaApollo
440 proslula divoce postmoder-
nímmíchánímelektroniky, ro-
cku, ambientu i tanečníhudby.
„Afrikubudena letošním jubi-

lejnímročníkuColours ofOst-
rava reprezentovat SalifKeita,
kterýužpublikumColours jed-
nounadchl. Fenomenálnímalij-
ský zpěváknahradil naposlední
chvíli svého senegalskéhokole-
guYoussouaN´Doura, který
musel vystoupení zrušit ze zdra-
votníchdůvodů,“ říká ředitelka
festivaluZlataHolušová.

Zážitek slibuje i koncert fran-
couzskéhohudebníkaa sklada-
teleYannaTiersena, autora
hudbyk filmůmAmélie
z MontmartruneboGoodbye,
Lenin!Avevelkém festival od-
startujeuž díkyúvodnímusou-
boji balkánskýchdechovek.Na
pódiu se jakov ringuproti sobě
postaví „těžkéváhy“ světové

worldmusic –nejlepší balkán-
ské dechovkyFanfareCiocarlia
z RumunskaaBoban iMarko
MarkovićOrkestar ze Srbska.
„Na festivalunebudouchybět

něžné tóny irskéhudby.Vůbec
poprvéunásvystoupí kapela
Clannad, která patří vedle zpě-
vačkyEnyi knejznámějším
představitelůmspojujícím tra-

diční irskouhudbu s folkem,
elektronikoua rockem,“ doplňu-
jeHolušová.

Nabitá česká scéna
Domácíhudební scénana letoš-
nímročníku festivalu je pestrou
směsicí veteránův tomnejlep-
šímslova smyslu amladéhomu-
zikantskéhopohleduna svět.
Ostatně jménaúčinkujících
o tomsvědčí –Vladimír
Mišík &ETC,ThePlasticPeople
of theUniverse,Marsyas, Jiří
Schmitzer, LubošPospíšil,Mar-
taTöpferová,Nightwork,Tata
Bojs čiVladivojnaLaChia.
„Zbohaténabídky si budou

návštěvníci určitěmoci vybrat.
VOstravěvystoupí ještě hudeb-
ní seskupeníCafé Industrial,
Čankišou,DivokejBill,
Garage &TonyDucháček, Ja-
nanas,Kacu!,Květy, LePneuma-
tiq, Luno,Madebythefire,Union,
Priessnitz a další,“ vyjmenová-
vá za organizátoryJiří Sedlák.

Divadlo a film nesmí
chybět
Ani letosnemůže chybět oblíbe-
nádivadelní scéna, kde se před-
stavíDivadloSklep, na letošní
festival se takévrátí herec amo-
derátor JaroslavDušek s impro-
vizačnímdivadlemVizita a také
všemi oblíbený soubordivadla
VOSTO5, tentokrát sTeatroma-
tem.
Filmová scénana letošníchCo-

lours, která vznikáve spolupráci
sLetní filmovou školouUherské
Hradiště, takénabídnevelmi za-
jímavýprogram– snímkyEmira
KusturiciUnderground,Dům
k pověšeníneboSuper 8 Stories,
dále například filmyKvílení,
Smlouva s vrahemneboVšepro
dobro světa aNošovic a řadu
dalších.
„Navíc se po loňské zkušenosti

filmovéprojekce stěhují dovět-
šíchprostorkinaVesmír v cen-
truOstravy,“ dodáváSedlák.

n

Na třicet tisíc hudebních
nadšenců z celé republiky
i ze zahraničí se sjedena

následující čtyři dnydomorav-
skoslezskémetropole.Kola fes-
tivaluColours ofOstrava se prá-
vě roztáčejí – ten letošní je s jubi-
lejnímpořadovýmčíslemdeset.
Organizátoři pestrobarevné

akcenabízející různorodoumu-
ziku z celého světa připravili pro
návštěvníky řadunovinek. Při-
byl Festival vulicíchměsta se
vstupemzdarma, změnilo se pi-
vo, které se bude čepovat, ná-
ramky sloužící ke vstupubudou
poprvé látkové...
Tonejdůležitější se ovšem

nemění.Naněkolikapódiíchna
Slezskoostravskémhradě ana
Černé louce bude znít čtyři dny
hudbavšech žánrů –představí se
zahraničníhvězdy i tuzemští in-
terpreti. Tovše opět doplní diva-
dla, filmyčiworkshopyadalší
doprovodnéprogramy.

Vše o Colours of Ostrava na www.msdenik.cz.
Reportáže z průběhu pestrobarevného festivalu. Fotografie hvězd na pódiu i jejich fanoušků,
kteří se baví v rytmech Colours of Ostrava. Videa z toho nejlepšího, co jubilejní desátý ročník

velkolepé akce nabídne. Rozhovory, ale i další aktuální zpravodajství.
Sledujte vše o letošních Colours na www.msdenik.cz.
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Colours změnily pivo.
Ostravar uvařil i speciální kvasničák
Větší výběr piv amenší řady

uvýčepů.Tobyměla při-
nést změnadodavatele piva

pronejoblíbenější tuzemskýhu-
dební festivalColours ofOstra-
va.Devítiletá vládaRadegastu
skončila, letos se budena čtyř-
denníhudební akci točitOstra-
var a další značky spadající do
portfoliamateřské společnosti
PivovaryStaropramen.
„Je to důležitýmilníkvhistorii
našehopivovaru.Chcemená-
vštěvníkůmColours poskytnout
širší nabídkupiv, kdebudou za-
stoupenydesítka i dvanáctka
Ostravar, odStaropramenupak
nealkopivo, jedenáctkaanovin-
kaCoolLemon, a dále takéStella
Artois aHoegarden,“ vyjmeno-
valaMartinaBučková,mana-
žerka značkyOstravar.
Pomyslnou třešničkounapiv-
nímdortumábýt osmépivo –
kvasnicový speciál uvařený spe-
ciálně proColours, kterýmábýt
charakteristickýplnější chutí,
výraznějšímchmelovýmaroma-
temdoprovázenýmosvěžující

vůní, většímřízem, sytější bar-
vouavyššímobsahemzbytko-
vého extraktu.
„Chtěli jsmedátColours k je-
jichdesátému jubileunějakýdá-
rek.A jelikož jsmepivovar, bude
odnásnejlepšímdárkemvárka
speciálního festivalovéhopiva,“
dodalaBučková s tím, že auto-

remunikátní receptury je de-
větadvacetiletý talentovanýpi-
vovarník JanŘehůřek zOstravy.
Podle ředitelkyColours ofOst-
ravaZlatyHolušové si jubilejní
desátý ročník festivalu žádá
změnyaOstravar přišel s nabíd-
kou, která do této koncepce ide-
álně zapadla. „Pestrý festival by

mělmít i pestrounabídkupiv,
cožnám lidé zOstravarupo-
skytnouanávštěvníci to podle
měocení.Ostravarnavíc patří k
tomutoměstu stejně jakonáš fes-
tival, takže se totonové spojení
nabízelo,“ řeklaHolušová.
Kroměvětší škály pivmábýt
návštěvníkůmkdispozici také
více výčepůamíst k sezení v
pivních stanech. Součástí do-
provodnéhoprogramuk festiva-
lu budou taképrohlídkypivova-
ru.

Pivovar Ostravar otevře v době koná-
ní festivalu Colours of Ostrava pivo-
varskou školu. Všichni zájemci starší
18 let si zdemohou zdarma rozšířit
své teoretické i praktické znalosti
o pivu. Kromě pivovarské školy, která
bude součástí doprovodného progra-
mu Colours, připravil Ostravar pro
účastníky festivalu i ostatní Ostravá-
ky a návštěvníkyměsta také exkurzi
pivovarem zakončenou degustací.

n K TÉMATU

Ředitelka festivalu Zlata Holušová při prezentaci nového festivalového piva.
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