Milionová FOLKtime párty se uskutecní 21. ledna 2005!
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Je to celkem nedávno, kdy FOLKtime oslavil 5 let své existence, a už je tu další pěkné a kulaté
jubileum čekáme milióntého návštěvníka! A protože
už tušíme, kdo to asi bude, rozhodli jsme se na nic nečekat, a uspořádat skromnou oslavnou
FOLKtime párty už v malém předstihu. Jistě tak předejdeme pravděpodobnému zhroucení
síťových uzlů v oblasti pražských Dejvic a Karlova náměstí, za což nám již nyní chodí z
telekomunikačních firem desítky děkovných mailů.

Rádi bychom vás tedy všechny pozvali na pátek 21. ledna do pražského klubu Rybanaruby,
kde se v rámci písničkového večera skvělé deepfolkové skupiny
Hluboké nedorozumění
celá ta taškařice uskuteční. Jako jeden z milých hostů (jejichž jména se budete postupně
během ledna dozvídat) přijde zahrát i renomovaný písničkář
Jeroným Lešner
. Toho není v poslední době vůbec lehké na jevištních prknech - nota bene s kytarou zastihnout, a tak doufáme, že této příležitosti plně využijete, a přijdete si poslechnout několik
zbrusu nových Jeronýmových písní.

Kromě předání pamětního diplomu a hodnotné hmotné ceny zasloužilému milióntému
návštěvníkovi FOLKtimu vás čeká také vyhlášení celé řady bleskových anket a kvízů, takže
není vůbec vyloučeno, že s nějakou tou cenou odejdete z Rybynaryby také vy samotní.
Zavedena zde bude také pravidelná výroční cena časopisu FOLKtime, podrobnosti o této ceně
se dozvíte co nevidět z našich stránek.

FOLKtime párty v Ryběnaruby začíná v pátek 21. ledna již v 19:30, a protáhne se
pravděpodobně kousek přes půlnoc, k čemuž - jak doufáme - přispějete také vy vlastnoručně
donesenými hudebními nástroji. Abyste se moc nepronesli, prozradíme vám, že klub
Rybanaruby sídlí na Praze 2 v Mánesově ulici č.p. 87, a že úplně nejblíže se tam dostanete ze
stanice metra (trasy A) a stejnojmenné tramvajové zastávky (linka číslo 11) Jiřího z Poděbrad.
Příznivce městské autobusové dopravy budeme tentokrát muset bohužel zklamat - nejblíže to
do Ryby mají ze zastávky autobusu 135 Na Smetance (asi o půl kilometru dál než tramvajovci,
a ještě k tomu do vršku).

Závěrem bychom Vám rádi popřáli hodně štěstí do začátku roku, a spoustu krásných folkových i
nefolkových zážitků. Těšíme se nashledanou 21. ledna v Ryběnaruby!
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