CAVE BEAT 2012
OFICIÁLNÍ PROGRAM
MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V JESKYNÍCH
www.cave-beat.org
Start ČR, 14.4.2012, 19 hod.
ALIKVOTNÍ SBOR SPEKTRUM (ČR, Praha)
www.alikvotnispektrum.cz
Jeskyně Výpustek (Křtiny)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-vypustek
O mimořádný akustický start festivalu v Jeskyni Výpustek
se postará zkušený 16členný sbor v čele s charismatickým sbormistrem
Janem Staňkem, který Vás provede alikvotním spektrem tónů. Pro zájemce proběhne
mezi 14-16 hod. workshop alikvotního zpěvu.

21.4.2012, 19 hod.
VLASTISLAV MATOUŠEK (ČR, Praha)
www.shakuhachi.cz
Chýnovská jeskyně (Chýnov)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/chynovska-jeskyne
Tajemstvím japonské meditační flétny SHAKUHACHI a akustikou Chýnovské jeskyně
Vás provede etnomuzikolog, univerzitní profesor a mistr hry na tento netradiční
dechový hudební nástroj Vlastislav Matoušek, v pěveckém doprovodu jeho dcer.

5.5.2012, 19 hod.
IVA BITTOVÁ (USA-ČR)
www.bittova.com
Kateřinská jeskyně (Skalní mlýn)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/katerinska-jeskyne
V největším jeskynním dómu ČR vystoupí legendární zpěvačka, houslistka
a herečka Iva Bittová, patřící k nejvýraznějším osobnostem české
alternativní hudební scény.

19.5.2012, 19 hod.
PAVEL FAJT a DrumTrek Visual (ČR, Brno, Jihlava)
www.fajt.cz
Jeskyně Výpustek (Křtiny)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-vypustek
Akusticky vyjímečnou Jeskyni Výpustek rozezní legendární avantgardní hudebník
a neortodoxní bubeník Pavel Fajt, který vystoupí s projektem DrumTrek Visual a
projekcí v podání Víta Krause.

26.5.2012, 18.30 hod.
DOCUKU (ČR, Valašské Meziříčí)
www.docuku.cz
Zbrašovské aragonitové jeskyně (Teplice nad Bečvou)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne
Zbrašovské aragonitové jeskyně doslova roztančí šestičlenná valašská
hudební formace DOCUKU, hrající dynamický folklorbeat, čerpající
z odkazu moravsko-slezského, polského, slovenského či balkánského.

2.6.2012, 17 hod.
VÁCLAV KOŘÍNEK (ex Wendy Zulu)
www.stardrum.eu
Jeskyně Býčí skála (údolí mezi Adamovem a Křtinami)
www.byciskala.cz
Starodávnou jeskyni Býčí skála rozezní nespoutaný a kreativní umělec
Václav Kořínek (hudebník, výtvarník, designer...), který zahraje nejen
na kovové sférické bubny STARDRUM (viz foto), ale i na další netradiční
hudební nástroje, obohacené o hrdelní a alikvotní zpěv.

16.6.2012, 18.30 hod.
RIDINA AHMEDOVÁ a PETR TICHÝ (Praha)
www.hlasem.cz
www.hlasohled.cz
Koněpruské jeskyně (Koněprusy)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/konepurske-jeskyne
V Koněpruské jeskyni u Berouna vystoupí inspirativní zpěvačka mnoha hlasů Ridina
Ahmedová (zakladatelka mezinárodního hlasového projektu HLASOHLED),
v doprovodu Petra Tichého (kontrabas). Během dne hlasový workshop Ridiny a
stínové divadlo v jeskyni v podání Markéty Kotkové.

30.6.2012, 19 hod.
DEŠI (Merboltice)
bandzone.cz/desi
www.pilnaj.com/desi
Jeskyně Balcarka (Ostrov u Macochy)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-balcarka
Propojení dvou dechů z dvou hudebních světů v podání Lukáše Pilnaje
(didgeridoo) a Evy Žižkovské (klarinet, baryton saxofon) rozvlní medvědí
Jeskyni Balcarku.

7.7.2012, 19 hod.
TRILOBEAT aneb Z PRAVĚKU DO MATRIXU.
Interaktivní jeskynní koncert
Sloupsko-šošůvské jeskyně (Sloup)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/sloupsko-sosuvske-jeskyne
Vystoupí: Petr Váša (fyzický básník, tělo-hlas-zpěv, www.petrvasa.cz), Jan Doležal
(atmosférické rytmické figury, www.medicimbal.cz), Zdeněk Vilímek (autor projektu,
hlas-bas, didgeridoo) a hosté. Oficiální představení atmosféricko-improvizačního
konceptu, věnovaného podpoře zážitkových výchovně-vzdělávacích programů pro
školy a dětské domovy v jeskyních a okolní přírodě s názvem Z PRAVĚKU DO
MATRIXU a KOŘENY ŽIVOTA - příroda, člověk, umění. Programy budou probíhat ve
spolupráci se Správou jeskyní ČR, Správou CHKO Moravský kras, Agentury pro
ochranu přírody a krajiny ČR a občanského sdružení Jeskynní tep o.s.

28.7.2012, 18.30 hod.
DANIELA ŠKUTOVÁ, ROWEN KILDUFF a MAREK LETOCHA (ČR, IRL)
Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-spicaku
V malebném jeskynním labyrintu Na Špičáku vystoupí česko-irské trio v podobě
svébytné české houslistky a zpěvačky Daniely Škutové, temperamentního irského
kytaristy a zpěváka Rowana Kilduffa a energického českého bubeníka Marka Letochy.
Přijdťe se unést syrovými tóny, podmanivými rytmy, harmonickými skladbami a
inspirací, že "každý den je dar".

8.9.2012, 19 hod.
ORLOJ SNIVCŮ (Praha)
www.softbooks.cz/snivci/orloj.index.htm
bandzone.cz/snivci
www.millijanatkova.com
Javoříčské jeskyně (Javoříčko)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/javoricske-jeskyne
"Zapomenutý orchestr Země snivců" aneb improvizovaná hudba balancující
na pokraji žánrů v podání zkušených muzikantů a umělců - Jaroslava Kořána
a Milli Janatkové.

22.9.2012, 19 hod.
VLADIMÍR VÁCLAVEK (Šluknovský výběžek)
www.vaclavek.eu/vladimir
Mladečské jeskyně (Mladeč)
www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne
Česko-moravskou část festivalu uzavře jeden z hlavních představitelů brněnské
alternativní scény Vladimír Václavek (kytara, zpěv), který naladí návštěvníky do
snových podzimních tónů.

Rezervace vstupenek na webu www.cave-beat.org (sekce Rezervace), telefonicky
v příslušné jeskynní správě nebo emailem: rezervace@cave-beat.org.

