
Jak to všechno vlastně začalo

Moravskoslezskámetropo-
le zažila o druhémčer-
vencovémvíkenduhu-

dební ráj v podobědoposudnej-
většího festivaluvdějináchměs-
ta nazvanéhoColours ofOstra-
va.Milovníkůmtónůnabídl tři
žánrově odlišnépřehlídkyna
sedmi scénách.Návštěvníci si
mohli vybratmeziworldmusic,
rockem, popem, technemahou-
semusic.

Festivalovýprolog obstaral na
scéněSpektrumenfant terrible
popové scény, ostravskákapela
Kryštof s frontmanem, zpěvá-
kemRichardemKrajčem,který
naservíroval svým fanynkám
Lolitu adalší hity.Kryštofa pak
vystřídalRadekPastrňákaka-
pelaButy.Okousekdál o sobě
dávalo vědět ostravské rockové
seskupeníRobson.Největší po-
zornost si běhemprvníhodne
získalo vystoupení kapelyTata
Bojs.Mardoša a spol. předvedli
skvělý výkon, stejně jakoHyp-
notix, hrající reggaevkombina-
ci s tanečníhudbou. Při vystou-
pení špičky české tanečníhudby
Floexebylo vklubuBoomerang
téměřknedýchání. Stálo za to
však zatnout zuby. Sobotní pro-
gramrozjel vBoomeranguTo-
mášKočko, kterýpomalupro-
budil již částečněunavenéná-
vštěvníky. Legendární Jiří Su-
chý začínal nahlavnímpódiu
předpatnáctouhodinou téměř
předprázdnýmhledištěm.

„Je tadyněkdo, kdomárád
hudbuprvní polovinyminulého
století?“ ptá se legendapražské-

hodivadlaSemafor vúvodu své-
hovystoupení. Smokingy, bílé
nažehlenékošile smotýlky jeho
Hot SweetOrchestraneuvěři-
telněkontrastují s neformálním
oblečenímmladých, kteří po-
stupněnaplňují hlediště. „Tyvo-
le, to je fakt Suchý.Tonenímož-
né,“ zakřičel nadšeněmladík se
zrzavýmpřelivemaněkolika
náušnicemivuchu.Naopak
Senses,mezinárodní seskupení
kolem indickéhohudebníkaBa-
pihoDasBaula, nemáoposlu-
chačenaČerné loucenouzi. Po-
sluchači senadšeněpřipojují
k tanečnicím tohoto seskupení.

„Jste báječní lidé, cítímse
vOstravě skvěle, určitě se kvám
vrátím,“ říká sympatickýBapi

DasBaul.Návštěvníkyneroze-
hnala ani sobotní noční bouřka.
Při produkciMonkeyBusinessu
křepčí v dešti pod širýmnebem.
„Vpátekav sobotunavštívilo

festival téměřdeset tisíc lidí.
Akce se obešla bez většíchpro-
blémů,“hlásí unaveněhlavní
dramaturgyně celé akceZlata
Holušová.

n n n n n n n n n nROK 2002

Součástí festivaluColours of Ostrava byl také seminář nazvaný Karpatia Forum,
pojmenovaný podle stejnojmenného projektu, který usiluje o větší kontaktymezi hu-
debníky z Polska, Slovenska a České republiky. Jeho účastníci konstatovali, že na-
vzdory velkému počtu hudebních festivalů v těchto zemích zde existuje řada skvě-
lých zpěváků a kapel, které bychomměli více poznávat a umožnit jim větší prezenta-
ci než doposud.
V Ostravě excelovaly slovenské a polské kapely, jako například Chiki Liki Tu-A,
Uado Taraban, Seven Days toWinter a další.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo 10 tisíc lidí

První ročník byl plný tvůrčího a orga-
nizačníhonadšení. Informace o jednot-
livých vystoupeních stačilo napsat na

vývěsky. Na pódiu se objevila řada
tehdejších domácích či slovenských

hvězd – napříkladPeter Nagy (snímek
vpravo dole), skupina Elán, Anna K.
nebo Jana Kirchner (snímek vpravo

nahoře).

n
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S Goranem Bregovićem
a vůní nejen Balkánu

Desítkykapel z celého světa,
tisícenávštěvníků ze všech
koutů republiky i zahrani-

čí. Takvypadal druhý ročník fes-
tivaluColours ofOstrava.Mo-
ravskoslezskámetropole sena
dvadnyproměnila v jednovelké
království tónů. „Nezklamaly
zahraniční soubory, ale ani hu-
debníci a skupinydomácí pro-
venience,“ uvedlahudební dra-
maturgyněakceZlataHolušová.
Festival nepoznamenaly žádné
závažné organizační problémy
ani incidentymezi návštěvníky.
„Znaší strany to proběhlo abso-
lutně vklidu,“uvedl operační
důstojník ostravskéhoCentra
tísňovéhovolání.
Mezi největší lákadla patřilo

vystoupení známéhobalkán-
ského zpěváka, hudebníka
a skladateleGoranaBregoviće
a jehoWeddingandFuneral
Bandu, který senávštěvníkům
představil nanejvětšímze tří
připravenýchpódií. „Byl to
úžasný zážitek.Mámrád jeho
hudbuk filmůmEmiraKosturi-
ci. Konečně jsemsihomohl po-
slechnoutnaživo. Tenkoncert
měl úžasnouatmosféru,“uvedl
návštěvník festivalu Jiří Pantů-
ček zBrna.Koncert si vychutna-
li takéhudebníci, kteří se skla-
datelemhráli. „Jezdímrád
sBregovićem, je to zpestřenímé
práce anavíc docela lukrativní
záležitost,“ vyznal se pokoncer-
tu balkánského zpěváka, hudeb-

níka a skladateleNenadRistić
z bělehradské filharmonie, který
jako sboristanavystoupení
účinkoval. „Jako rockeramě
jednounapadlo, abychnapsal
skladbupromuzikanty, kteří
budou sedět ahrát symfonickou
hudbu, a docelamě to chytlo,“
přiznal seGoranBregović.Na
otázku, zdamu jde opravdu
ohledání inspiračních zdrojů
folkloru, anebo spíše velkou
koncertní showse zapojenímřa-
dyhudebníkůa zpěváků, odpo-
věděl: „Na to ať si odpoví každý
sám.Tvoříms těminejlepšími
úmysly a tvořitmuziku je promě
drogou.“Velký zájempoutala
rocková formaceKryštof, ale ta-

kékapelySto zvířat, - 123minut.
Fanynkynezapomněly anina os-
travskéhobluesovéhobardaPe-
puStreichla a v sobotupoobědě
navštívili v klubuBoomerang
jehovystoupení sMiremKašpa-
rem. „Přednáškovouprůvodky-
ní“ festivalu se stalaEsterKo-

čičková. Její humor se podobal
sobotnímupočasí: občas zněho
vysvitlo sluníčko, ale také často
vyzněl dosti zamračeně.
Kvrcholům festivalupatřilo

rovněž vystoupeníUganďana
GeoffreyeOryemy, ale taképol-
skékapelyDrumMachina.

Pořadatelé festivalu uvedli, že se akce obešla bez závažné trestné činnosti ná-
vštěvníků. Policisté nezaznamenali běhemdvoudenního hudebního svátku v uzavře-
ném festivalovémprostoru žádné přestupky, které by si vyžádaly jejich zásah. Festi-
val se obešel také bez pořadatelských nedostatků.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo asi 18 tisíc lidí

Koncertní pódium ve známéStodolní
ulici (snímek nahoře vlevo). I když se
druhého ročníku festivalu zúčastnila
řada známých osobností, tou největší
byl balkánský zpěvák a skladatelGo-

ran Bregović. Pro většinu návštěvníků
to byl úžasný zážitek a pro Bregoviče
začátek aktivnější spolupráce s ost-
ravskými organizátory. Jinak převa-
žovala v programu především česká
jména. Přijel folkařVlasta Redl (sní-
mek vpravo nahoře), nechyběla ani
„domácí“ kapela Kryštof (dole upro-

střed) sRichardem Krajčem.

n

n n n n n n n n n nROK 2003
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Ani déšť a chladné počasí nevadily,
když Bob Geldof zpíval
Vyváženádramaturgie

a znamenitá atmosférado-
provázely třetí ročník fes-

tivalu. Ten zčásti změnil své
obydlí. Zůstala scénanavýsta-
višti Černá louka, centrumdění
se všakpřesunulo ze Stodolní
ulicenanádvoří Slezskoostrav-
skéhohradu. Festivalměl opět
svéhvězdy.Déšť a chladnépoča-
sí neodradilynávštěvníky, aby
si přišli nahlavní scénuSpek-
trumposlechnout britského
zpěváka siraBobaGeldofa a jeho
kapeluTheBobKatz.O tomby
mohli dlouhohovořit pořadatelé
nejenomColours ofOstrava.
Nutnoale přiznat, žeBobGel-

dof se festivalovéhovystoupení
zhostil se ctí.Napódiu se objevil
ve dvouřadovémoblekua se
žvýkačkouvústech. „Mámpocit,
že jsemv srdci svého fanklubu,“
prohodil zpěvák směremkpub-
liku. „Nejsemvelký fanoušek
rocku, aleGeldofmá šmrnc,“
svěřila se jednahodněmladába-
tůžkářka zNovéhoJičína, která
nechtěla prozradit své jméno.
„Našim jsemřekla, že jeduk tetě,
tak aby toneprasklo,“ dodala
spiklenecky.Na festivaluúčin-
kovala takédomácí populární
skupinaButy.RadekPastrňák
se obecenstvupřiznal kněkte-

rýmsvýmneřestem.Písničky
prokládal rozvleklými ane zcela
srozumitelnýmiproslovy. „Teda
takukecaného jsemho ještě na
koncertunezažil – a touž jsem
Butyviděl vystupovatmockrát,“
komentovalPastrňákovu slovní
prezentaci jeden člen jiné ost-
ravské skupiny, který alene-
chtěl, abychom jeho jménopub-
likovali. Jenže posluchačůmto
viditelněnevadilo anotovali si
refrénypísniček, jako jsouDe-
máček čiVrána. Z dalšíchvy-
stoupení senaColours ofOstra-
va „blýsklo“ předevšímbrněn-
ské trioTy syčáci v čele sPetrem
Vášou.Malou recesi připravil
slovenskýhudebně zábavný
souborVrbovskí víťazi, který
produkuje písničky s pracovní
a průmyslovou tematikou.
Kdalším tahákůmpatřiliNa-

tachaAtlas, RachidTaha, arab-
skýbeatman žijící veFrancii,
dále francouzští hiphopeři
Kajran´Oc.
Brněnská formaceGulo čar

předvedla funkovou smršť.
Za zmínku ještě stojí skupina

MonkeyBusiness či pražská
partičkaGothart se svou rafino-
voubalkánskou směsí.
TataBojs rovněžnezklamali

svoupočetnouobec příznivců.

Stodolníulice a Černá louka už nestači-
ly, a tak se festival přesouvá do pro-
stor Slezskoostravského hradu. K ta-
hákůmpatřil například iRachid Taha,

arabský beatman žijící ve Francii.

n

Na třetím ročníku Colours of Ostra-
va se vypilo o 5200 piv více než loni.
Dvanáct tisíc návštěvníků dokázalo
spořádat 25 300 piv, která si mohli
zakoupit u 24 výčepů.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo
asi 12 tisíc lidí

n n n n n n n n n nROK 2004
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Svěřte vaši rodinu do péče vozu ŠKODA Octavia Tour
- Spousta prostoru v elegantním balení
- Cena již od 259 900 Kč s fi nancováním od ŠkoFINu
- Paket plus s klimatizací a další výbavou za 10 000 Kč
Více na www.skoda-auto.cz.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4-7,2 l/100 km a 149-168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO TOMAN, s.r.o., Dlouhá 65, 736 01 Havířov, www.autotoman.cz

Klasika, které můžete věřit
ŠKODA Octavia od 259 900 Kč

SIMPLY CLEVER
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George Clinton
a Mariza v barevné Ostravě

Ikdyžpršelo, navštívilouž
první den čtvrtého ročníku
festivaluColours ofOstrava

přes osm tisíc lidí, což předčilo
veškerá očekávání.
Plnobylonavelké scéněpod

Slezskoostravskýmhradem,kde
dav rozhýbala energickáafrická
hudba zpěvačky, bubenice a ta-
nečniceDobetGnahoré zPobřeží
slonoviny.Mnozí diváci společ-
ně sní zpívali refrénypísní,
přestože jejich jazykuvůbecne-
rozuměli.
Zaplněnabyla rovněž scénana

Černé louce, naníž se představili
napříkladEnzoAvitable
aBottari z Itálie nebodomácí
Čechomor.Různé formyworld
music předvedly takédalší sku-
piny.HuunHuur-Tu ze sibiřské
Tuvyposluchačůmpředstavili
svou tradiční hudbudoprováze-

jící středoevropskémuuchune-
obvykle znějící hrdelní zpěvy.
Elektronickou tanečníhudbou
sdoprovodemtradičních indic-
kýchbubnůa sitáru zase lidi roz-
tančili britští TransglobalUn-
derground.
Součástí programuúvodního

festivalovéhodnebyla soutěž
českýchkapel, které se orientují
naworldmusic.V jednomzklu-
bůveStodolní ulici se představi-
lo šest zúčastněných souborů.
ZvítězilyPosmrtné zkušenosti,
jimžvítězství přineslomožnost
natočit albumuvydavatelství
IndiesRecords amožnost vy-
stoupit nahlavní scéně ostrav-
ského festivaluv jehodalším
ročníku. Přehlídkuukončilo
v neděli večer tříhodinovévy-
stoupení amerického legendár-
níhopředstavitele stylu funk

GeorgeClintonaa jehodvaceti-
člennékapely
Parliament/Funkadelic. Přes
vytrvalé deště, které proměnily
oba areály vbahniště, vytvořili
špičkoví interpreti ze čtyř světa-
dílů za podporyvícenež deseti
tisíc divákůmaximálněpřízni-
voua zcela výjimečnouatmosfé-
ru.
Devět velmi blízkých scén, na

nichžhrála asi stovkakapel
a dýdžejů, učinilo z akce i tento
rokbohatýhudební raut onevy-

čerpatelnémmnožství chodů.
Mezi velká lákadla patřila por-
tugalská zpěvačkaMariza, čes-
kou scénu zastupovali Sunshine,
DanBárta,MonkeyBusiness,
OHMSquare adesítkydalších.
„Jsem fascinován žánrovoupes-
trostí, kteroupořadateléna tom-
to festivaluprezentují.Mámta-
kovýdojem, že zdenejde jen
o spojováníhudebních stylů, ale
hlavněo spojování lidí,“ řekl
o festivalukytarista Štěpán
Rak.

Portugalská charismatická zpěvačka Mariza si Ostravu oblíbila a později ji znovu
navštívila v rámci festivalu Janáčkův máj.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo asi 12 tisíc lidí

Na festivalu se poprvé objevila skupina
Monkey Business. Na snímku vlevo je

zpěvačkaTonya Graves.Přijela
i hvězda světovéworldmusic, portu-

galská zpěvačka fada Mariza
(snímek vpravo).n

n n n n n n n n n nROK 2005
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Charismatický Robert Plant
rozpohyboval rockové seniory

Vrcholempátého ročníku se
stalo jedinečnévystoupení
rockové legendy, někdejší-

ho zpěváka skupinyLedZeppe-
linRobertaPlanta s kapelou
StrangeSensation.

„Dávámpřednost především
atmosféře a lidem,kteří sena
mýchvystoupeníchobjeví, bez
rozdílu, zdali se jednáohudební
festival, či koncert.Nejdůležitěj-
ší je pohodavhledišti, která se
pochopitelněpřenáší naúčinku-
jící...“ To jsou slova, kterými
tento slavný rocker odpověděl
Deníkunamošnovském letišti
na otázku, zdadávápřednost
účinkovánínavelkých festiva-
lech, anebovolí spíše indivi-
duální obrovskékoncerty.Úžas-
ně charismatický člověk, který
v osmapadesáti letechdokázal
řádně rozpohybovat rockové se-
niory. „Ahoj,Ostravo! Jsemrád,
žemohubýt s vámi, jste skvělí...“
Tyto apodobnévěty pronesl
Plant běhemkoncertuněkoli-

krát velmi spontánně, plný ra-
dosti a nadšení z toho, žemumu-
zicírování přináší stále velké po-
těšení a ohlas publikana jeho
zpívání je značný. Ze syrového
a expresivního rockera se po-
stupně stal interpret příběhů,
hýřící hudebníminápady.Do
Ostravy zavítal král africké
hudbySalif Keita, charismatic-
ká finská skupinaVärttinä, ale
také nespoutaný romsko-ukra-
jinský živelGogolBordello či
meditativní StephanMicus
adalšíchvícenež sto dvacet só-
listů a skupin.Mezi účinkující-
mi byla také irská skupinaThe
Frames abritskéhudební se-
skupeníDelirious?
Domácí scénu zastupovali na-

příklad skupinyMig 21, China-
ski,Gipsy.cz, -123min, Support
Lesbiens, ale i LenkaDusilová,
AnetaLangerová,MichalPro-
kop,OldřichJanota, bratři
Orffové, ZuzanaLapčíková
amnozí další.

Robert Plant navštívil Beskydy a byl nadšen zdejší přírodou.
Na festivalu padly rekordní teploty. Historickémaximumbylo překonáno první
dva dny.Meteorologové naměřili první den 34, 9 stupně Celsia, druhý den pak ještě
o jednu desetinu stupně více.
Celkem vystoupilo 128 interpretů a skupin, jejichž vystoupení se dala zhlédnout
na některé ze dvanácti scén.Mnozí účinkující navštívili Stodolní ulici.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo téměř 16 tisíc lidí,
dětí bylo přes 800n

Hlavní hvězdou tohoto ročníku festivalu
byl někdejší zpěvák legendární kapely Led
ZeppelinRobert Plant. Jinak opět platilo,

že návštěvníci si užívali všeobecné
pohody.

n n n n n n n n n nROK 2006
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