Trampský širák / Štoky
Místo konání: Hanesův mlýn u Štoků na Vysočině
Organizátor: Pavel Sampaj Solar
Termín konání: 24. - 25. srpna 2018
Jedná se o 15. ročník hudebního festivalu, který se v rámci republiky řadí ke špičce
aktivit na poli folkové a country hudby. Dramaturgicky je festival primárně zaměřen
na folkovou a country hudbu. V rámci jednotlivých ročníků však nabízí divákům pro
zpestření i odlišné hudební žánry (Karel Gott, Olympic, Čechomor, Leoš Mareš
apod.)
Festival byl zahájen jako vždy v pátek v 18:00 hod. V sobotu proběhlo první
hudební vystoupení od 12:00 hod. Po oba dny se hrálo až do půlnoci. Hlavní
hvězdou proběhlého ročníku byl Jarek Nohavica, který na festivalu vystoupil
opakovaně po 5 letech. Po oba festivalové dny mohli diváci dále sledovat stálice
naší folkové a country scény, za všechny např. Kamelot, Žalman a spol, Country
Ladies, Nezmaři či Rangers Band. Nechyběl ani tradiční vystupující Jaroslav
Samson Lenk se skupinou Hop Trop, kteří stáli u zrodu historie festivalu a kteří
nevynechali dosud žádný z uplynulých ročníků. Premiérově se v programu objevila
také
skupina
Děda
Mládek
Illegál
Band
či
muzikant
Vojtaano.
To, na čem si festival zakládá nejvíce je pohodová a přátelské atmosféra
v překrásné přírodní scenerii Hanesova mlýna a možnosti dalšího využití jak pro
dospělé tak i dětské návštěvníky (jízdy na koních, skákací hrad, soutěže, houbaření
apod.). Festival je také jedinečný tím, že návštěvnici mohou přenocovat přímo
v prostorách amfiteátru. I proto po ukončení oficiálních vystoupení probíhalo až do
ranních hodin tradiční muzicírování u kytar ve stanech či kolem táborového ohně.
Mnozí návštěvníci přijíždí na místo konání festivalu i několik dnů předem a účast na
festivalu
berou
jako
dovolenou,
což
organizátory
nesmírně
těší.
Bohužel jediné, co pořadatelé nemohou nikterak ovlivnit je počasí. Věříme však, že
loňské deštivé počasí si vybralo smůlu na několik let dopředu a další ročník si
návštěvnicí užijí již bez bláta a promoklého oblečení.

Více na: www.trampskysirak.cz

