27. apríla 2012
XIV. prehliadka pôvodnej folkovej tvorby FOLKOVÁ JAR
Pozdrav z Valmezu od Lucky Redlovej
Oficiálny článok v médiách
Folkový klub je prvou organizáciou tretieho sektora v Partizánskom, ktorá nadviazala
cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry s umelcami z moravského partnerského
mesta Valašské Meziříčí. Pesničkári zo stredného Ponitria si na svoj XIV. ročník
prehliadky pôvodnej folkovej tvorby pozvali Luciu Redlovú. Koncom júna zas
zástupcovia Folkového klubu navštívia valašský multižánrový hudobný festival.
Folková jar sa do centra mesta vrátila po troch rokoch. V piatok 27. apríla ju v Dome
kultúry APC uviedol primátor Jozef Božik. Ako prví sa predstavili zakladatelia folkovej
tradície v Partizánskom - skupiny Pohoda z Topoľčian a Túlaví z Bošian. Po štyroch rokoch
sa na pódiu objavili domáci pesničkári - Michal Dodok a Peter Chochula, po prvýkrát aj s
Robertom Jančichom. Záver prehliadky patril opäť domácim - skupine Folktón, ktorá
potešila aj milovníkov melodických country a trampských pesničiek.
Najväčší priestor patril hostke - profesionálke Lucii Redlovej, ktorej originálne piesne –
veľavravné texty, široký hlasový rozsah a muzikantská virtuozita na gitare a mandolíne boli ocenené búrlivým potleskom. Veľký záujem bol aj o jej najnovšie cédečko Križovatka,
ktoré vyšlo len pred 10 dňami. Partizánčania boli prví, ktorí si ho mohli kúpiť aj s
venovaním: Valmez zdraví Partizánske! V polovici mája album pokrstí v Prahe americký
producent a muzikant Tom Eriksen, ktorý odohrá s Luciou päť koncertov.
Organizátorov potešila účasť najmä mladých rodín s deťmi. Aj z pódia odznelo viacnásobné
konštatovanie, že v súčasnosti je väčšina speváčok a manželiek muzikantov buď v
očakávaní, alebo sa starajú o malé dieťa. Aj týmito milými udalosťami je poznačená ich
samotná tvorba. A práve pre rozrastajúcu sa rodinu folkerov a ich fanúšikov s deťmi je
určené augustové stretnutie v osade Hlboké pri splne Mesiaca – Selene (4.8.), ktoré
organizuje Klub Kamarát v spolupráci s Folkovým klubom - tí istí ľudia už desať rokov.
Táto pocitová muzika predsa len patrí k táborovému ohňu v kruhu kamarátov, do prírody
pod hviezdy...
Alena Borzéková

