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FolKaliště – tak trochu jiný festival. Folkový festival FolKaliště vznikl na základě návštěv Pavla
Lohonky Žalmana, který začal do areálu Chalupy Na Bělici jezdit se členy svého fanklubu. Pak již
byl jen krůček k vytvoření tradice festivalu. Od počátku se organizátoři snaží dělat festival jinak
a jiný, než jsou návštěvníci zvyklí z jiných akcí. Jde nám o klidnou akci s kamarádským prostředím
a uvolněnou atmosférou. Nenajdete u nás zátarasy, či výstražné pásky, které Vás téměř nikam
nepustí. Neklademe si za cíl zorganizovat mega akci pro několik tisícovek návštěvníků. Nabízíme
v krásném prostředí areálu Chalupy Na Bělici především zážitek z přírody, dobré písničky
a perfektního servisu. Jiný je festival i v tom, že jej kompletně zajišťuje parta cca 50 dobrovolných
organizátorů a to včetně občerstvení, které je zcela odlišné od jiných festivalů. Domácí kuchyně,
speciality, sladké občerstvení a nejenom klobásy a pivko. Samozřejmostí je i doprovodný program
– bubenický workshop, skákací hrad, loutkové divadlo, vyřezávání soch motorovou pilou, soutěže
pro děti, vysoká lanová dráha, … Velkou výhodou festivalu je i tzv. vše na jednom místě – od
parkoviště k bráně je to pár kroků, od občerstvení můžete klidně sledovat program. Rok od roku
roste počet účastníků, kteří na akci přijíždí na celý víkend a v místě stanují. Ze stanového
městečka je slyšet program a dokonce se můžete ze stanu dívat i na scénu. Celé hlediště je na
svahu a tak je zajištěn dobrý výhled pro všechny návštěvníky a kolem míst na sezení zbývá ještě
dostatek prostoru pro ty, co si přinesou deku a mohou si ulehnout. Mezi účinkujícími si festival
získal výbornou pověst a to také především vztahem organizátorů k nim. V roce 2015 jsme
připravili i druhou scénu – U totemu, na které v sobotu od 10 hodin vystupují další kapely. Tato
scéna končí se zahájením programu na hlavní scéně a tak opravdoví příznivci mohou poslouchat
písničky při sobotní snídani či obědě. Tím jsme zvýšili počet vystupujících na loňských 21 skupin
a písničkářů. Za dobu existence festivalu jsme již přivítali více jak 50 vystupujících, některé
opakovaně. Samozřejmostí jsou i noční sejšny do ranních hodin a téměř pravidelně se stává, že
kytary v areálu festivalu zní od pátečního odpoledne do nedělního dopoledne nepřetržitě. Pokud
tedy hledáte pohodový, kamarádský a rodinný festival, kam si můžete přijet i s dětmi, určitě Vás
nezklameme a uděláme pro Vaši spokojenost vše. Přijeďte na festival, který si musíte prožít aby,
jste pochopili naši snahu dělat některé věci jinak.

Více na www.folkaliste.cz.

