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Dost dlouho to vypadalo, že letošní festival v Jindřichově Hradci se nebude konat.
Organizátoři z časopisu FOLK letos přerušili konání největší folkové akce v Česku – Zahrady v
Náměšti na Hané a i nad Folkovou růží se stahovaly mraky. Nakonec se ale o pořadatelství
přihlásila domácí skupina Jen tak tak, která byla po všechny ročníky spoluorganizátorem
festivalu.
Letošní ročník je trochu skromnější, trvá jen dva dny 13. a 14. července, z vějíře přidružených
akcí proběhne nedělní koncert na nádvoří zámku v Žirovnici. Nenajdete tu přeslavná jména, to
si nový pořadatel ekonomicky nemohl dovolit. Ale v programu jsou hvězdy folkovým publikem
oceňované a milované.

„Nejkrásnější festival na světě“, jak se Folkové růži už dlouho přezdívá, je nejen hudební
hostinou, ale i prázdninovým setkáním spřízněných duší. Už teď můžete na Facebooku
sledovat, jak si folkoví příznivci domlouvají, že se na festivalu sejdou.
Žamboši (držitelé dvou Andělů), Devítka (jejíž členové dlouhá léta spolupracovali se
Žalmanem),
Epy de Mye (laureát mnoha folkových
ale i rockových festivalů). Legendární trio
Šantré
(teď se zbrusu novou zpěvačkou Terezou Bárovou), trampská
Sekvoj
, která nedávno oslavila třicetiny, vokální
Mošny
, najazzlé
Půl dechu do měchu
, samozřejmě domácí formace
X-tet
a
Jen tak tak
a dvacítka dalších skupin a písničkářů.
Při absenci Zahrady proběhla její soutěž tentokrát jen pro písničkáře a dvojice. Jejich finálové
klání o cenu Krtek proběhne v novém prostoru festivalu – v atriu Národního muzea fotografie.
Jinak se hraje na tradičních místech – na druhém a třetím nádvoří jindřichohradeckého zámku.
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Pro návštěvníky je připraveno tábořiště v zahradě Gymnázia, jsou zajištěny i prostory pro
případ nepříznivého počasí. Psi, ani jiní čtvernožci nemají na festival přístup. Předprodej
probíhá v síti Ticketstream, celodenní vstupenky stojí v předprodeji/na místě 170/200 Kč,
dvoudenní permanentka 300/350 Kč. Děti do 140 cm výšky se dostanou na festival za 1 Kč.
Podrobnosti o festivalu najdete na www.casopisfolk.cz/ruze.htm nebo na www.folkovaruze.cz
.
Letošní ohrožení festivalu ukázalo, že má nejen v Jindřichově Hradci spoustu přátel a příznivců.
Zdá se, že cesta k nové perspektivě Folkové růže je do budoucna otevřena.
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