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H o v o ríme s

V dňoch 21. - 23. augusta sa v Pezinku uskutoč ní
multimediálny festival Hodokvas. Toto podujatie je
urč ite fanú šikom kultú ry z celé ho Slovenska známe,
veď predchádzajú ce roč níky, ktoré sa konali v susednej Modre mali výbornú ú roveň a prilákali veľa
fanú šikov. Naše mesto však ponú klo organizátorom
lepšie podmienky a našli tu aj vyhovujú cejšie priestory, tak sa rozhodli presťahovať ho do Pezinka. Tu
vyplní, pri absencii Cibuláku a niektorých ďalších
podujatí, urč itú medzeru, ktorá vznikla. Festival má
širokýzáber - okrem veľké ho množ stva hudobných
skupín a DJ-ov, ponú ka aj divadelnú aré nu, filmové
projekcie, literárny cirkus č i voľný výtvarný priestor.
Hodokvas v Pezinku bude svojim spôsobom jedineč ný, pretož e ako prvý festival sa bude konať na
"zelenej lú ke", č iž e nebude závislý od ž iadnej infraštruktú ry. Vznikne tu v podstate nové festivalové
mesteč ko. O ňom, ale aj o iných veciach sú visiacich
s Hodokvasom sme sa rozprávali s Milanom Prekopom, hlavným organizátorom festivalu.
n Aká je hlavná myšlienka festivalu?
- Hlavnou myš lienkou Hodokvasu je vytvoriťpriestor pre vš etky druhy umenia, ktoré sú tu zastú pené,
nieč o ako veľtrh umenia. Ide ná m o to prezentovať
nielen hudobné kapely, ktoré tvoria hlavnú č asťfestivalovej ponuky, ale ponú knuť ľuď om aj iné druhy
umenia a uká zať, ž e aj tieto sú tu. A samozrejme je
to prílež itosťpre ľudízabaviťsa.
n Ako vlastne vznikol festival Hodokvas?
- Ja som pôvodne robil prezentá ciu kultú ry v Brne.
Tam vš ak neboli dobré organizač né podmienky tak
to upadlo. Potom som sa spojil s Dodom Tarkayom
zo skupiny Malevil, ktorý navrhol, aby sme robili Hodokvas v Malokarpatskom regióne. Hodokvas je
vlastne predzvesťou dozrievania hrozna a oberač kovej sezóny.
n Prezraď te ná m, kto stojíza organizá ciou festivalu a ako je to s jeho financovaním?
- Sme na to v podstate traja. Okrem mňa a spomínaného Doda Tarkaya eš te aj Michal Taliga. S finacovaním je to problematické. Má me síce nejakých
sponzorov ale chýba ná m generá lny partner. Peniaze sa zhá ňajú veľmi ťaž ko na takýto festival, pretož e má m pocit, ž e sponzori dajú skôr peniaze na
š port alebo biznis ako na kultú ru. Verím, ž e keď sa
vydarí tento roč ník Hodokvasu môž e to byť pozitívny impulz pre ľudí, ktorímôž u podporiťtakú to ak-

, ria dite¾o m z a u jím a v ého m u ltim ediálneho fes tiv a lu

ciu a tým pá dom aj ď alš ie roč níky Hodokvasu môž u
byťkvalitnejš ie.
.n Mô žete ná m predstaviť lokalitu kde sa bude
festival konať?
- Festivalové mesteč ko vyrastie pri Malackej ceste,
pred odboč kou na Kuč iš dorfskú dolinu. Budú tu dve
pódiá , na ktorých budú hrať hudobné skupiny, dve
taneč né scény, pri vchode budú mladísochá ri tvoriť
sochu s ná zvom
Monument, bude tu
priestor pre divadlá ,
literatú ru, filmy č i
módnu prehliadku.
Pokiaľide o servis
o ľudíbudú tu prenosné toalety, sprchy i umyvá rne.
Voda bude zabezpeč ovaná z cisterien, elektrina bude
vedená z elektrických stĺpov. Samozrejme o obč erstvenie je tiež postarané. Hneď vedľa areá lu bude stanové
mesteč ko, č iž e ani s ubytovaním nebude problém.
n Ako je to s predajom lístkov?
- Lístky sa už predá vajú , na celé tri dni stoja v predpredaji 399 Sk. Priamo na mieste budú stá ť499 Sk
na tri dni. V Pezinku sa dajú kú piťv predajni TAHO
Music. Tieto i ď alš ie informá cie ná jdu ľudia na internetovej adrese www.hodokvas.sk.
PROGRAM:
Štvrtok 21.8. 2003 - Hlavné pódium: 17.00 - 17.50 Noise cut,
18.00 - 18.50 Puding pani Elvisovej, 19.00 - 19.50 CH.V.M.,
20.00 - 20.50 Lady kazoo, 21.00 - 21.50 Malevil, 22.00 - 22.50
Support lesbiens, 23.00 - 23.50 B3, 0.00 - 0.50 Second hand,
1.00 - 1.55 Veneer.
Druhé pódium: 17.00 - 18.20 DJ Jazzy, 18.30 - 19.50 DJ Vec,
20.00 - 20.30 J.S.S., 20.40 - 21.10 Severná strana, 21.20 21.50 3Jáda, 22.00 - 22.50 Štvanec&Skunk funk crew, 23.00 23.50 Zlomenej waz, 0.00 - 0.50 Kontrafakt.
Drum´n´bass stan: 15.00 - 17.00 Amok, 17.00 - 19.00 Minkz,
19.00 - 21.00 Destroyah, 21.00 - 23.00 Ricki Fitz, 23.00 - 2.00
Koogi, 2.00 - 4.00 Goro, 4.00 - 6.00 Dephazac.
Piatok 22.8. 2003 - Hlavné pódium: 11.00 - 11.45 Vrbovskí
víťazi, 12.00 - 13.15 Oč i jasajú , 13.30 - 14.45 Paprika korps,

Po dvoch ú spešných roč níkoch sú ťaž né ho festivalu Dychovky v preši je tu
III. roč ník, ktorýsa uskutoč ní 23. a 24. augusta. Pezinskýfestival je výnimoč ným a jedineč ným podujatím, ktoré patrí v tomto ž ánri medzi najväč šie v celom Bratislavskom kraji.
Už predchádzajú ce dva roč níky prezentovali hlavné ciele festivalu, ktorými
sú : rozvíjať národnú hudobnú tradíciu, rozvoj tvorivých schopností amaté rskych hudobníkov, napĺňať hrdosť na ľudovú kultú ru a hudobné umenie, viesť
mladú generáciu ku skutoč ným hodnotám hudobnej výchovy, podporovať a
šíriť piesne nášho regió nu, rozvíjať priateľské vzťahy medzi dychovkármi.
Vyhlasovatelia a organizátori festivalu - Spolok DH Cajlané , KC Pezinok a
Fanklub Cajlané , rozposlali v tomto roku ponuky na ú č inkovanie stopäťdesiatim dychovým hudbám na Slovensku a päťdesiatim v okolitých krajinách. Do termínu uzávierky sa prihlásili hudby zo štyroch slovenských krajov a
troch euró pskych štátov: Spolky DH - Minciar, Nadlič anka, Skač ianka, Križ ovanka, domáci Cajlané , DH z Maďarska a Rakú ska. Hosťom podujatia budú
Žadovjaci z Moravy.
V tomto roku bude prvýkrát festival trvať dva dni. V prvý deň budú sprievodné koncerty. V dopoludňajších hodinách o 9.00 hod. v priestore Trhoviska
na Kupecké ho ulici vystú pi minuloroč ný víťaz festivalu DH Vištuč anka. Podveč er o 17. hod. budú v Zámockom parku koncerty DH Ivanka a Cajlané .
Sprievodné koncerty budú pokrač ovať aj v dopoludňajších hodinách v nedeľu
24. augusta. O 14.00 hod. bude od Domu kultú ry smerom na nádvorie Zámku
sprievod zú č astnených dychoviek. Na č ele budú pochodovať maž oretky z
Bratislavy.
Sú ťaž nýprogram zač ne o 14.30 hod. Vyhodnotího medzinárodná odborná
porota. Pre ú č astníkov koncertu je pripravená veselica s dychovou hudbou
Žadovjaci až do 22. hodiny.

15.00 - 16.15 Pressburger klezmer band, 16.30 - 17.45 Korai
öröm, 18.00 - 19.15 Polemic, 19.30 - 21.10 Babylon circus,
21.30 - 23.10 Zion train, 23.30 - 0.45 Hypnotix, 1.00 - 1.55
Másfé l.
Druhé pódium: 12.00 - 12.50 Timshel, 13.00 - 13.50 Blue
sundown, 14.00 - 14.50 Karpatskí pastieri, 15.00 - 15.50 Karpatské chrbáty, 16.00 - 16.50 Naše věc, 17.00 - 17.50 Názov
stavby, 18.00 - 18.50 Para, 19.00 - 19.50 Mňága a ž ďorp,
20.00 - 21.15 Chiki liki tu-a, 21.30 - 23.15 Visacízámek, 23.30 0.45 Last days of Jesus, 1.00 - 1.55 Craniotomy.
Bajkonur DJ´s tanečná aréna: 12.00 - 13.00 Matthias, 13.00
- 14.00 Osky, 14.00 - 15.00 Face, 15.00 - 16.30 Gala, 16.30 18.00 Sheka, 18.00 - 19.30 Quad, 19.30 - 21.00 Vynkel, 21.00
- 22.30 Tibor, 22.30 - 0.00 Dalo, 0.00 - 1.30 Corvin Dalek, 1.30 3.00 Sven Hanke, 3.00 - 4.00 Jerry, 4.00 - 5.00 Breeth, 5.00 6.00 Glaukoma.
Drum´n´bass stan: 15.00 - 17.00 Marx, 17.00 - 19.00 Slaaw,
19.00 - 21.00 Kiara, 21.00 - 23.00 Bugan, 23.00 - 2.00 IM Cyber, 2.00 - 4.00 Ricki Fitz, 4.00 - 6.00 Gari.
Sobota 23.8. 2003 - Hlavné pódium: 11.00 - 11.45 Vyjebaní
melancholici, 12.00 - 13.15 Ahmed má hlad, 13.30 - 14.45 Phil
Shöenfelt&Southern cross, 15.00 - 16.15 Madsox, 16.30 17.45 Horkýž e slíž e, 18.00 - 19.15 Davová psychó za, 19.30 21.10 Zó na A, 21.30 - 23.10 PREKVAPENIE, 23.30 - 0.45
Zdob si zdub, 1.00 - 1.55 O.B.D.
Druhé pódium: 12.00 - 12.50 Januárové prekvapenie, 13.00 13.50 Mango molas, 14.00 - 14.50 Czismáskandú r, 15.00 15.50 Magilla gorilla, 16.00 - 16.50 Ska pra šupina, 17.00 17.50 Jah on slide, 18.00 - 18.50 Švihadlo, 19.00 - 19.50 Los
banditos, 20.00 - 21.15 Tichá dohoda, 21.30 - 23.15 Buty,
23.30 - 0.45 Tornádo Lue, 1.00 - 1.55 Hex, 2.00 - 2.55 Ján
Ponka Duban.
Bajkonur DJ´s tanečná aréna: 12.00 - 13.00 Thomas Walderson, 13.00 - 14.00 Chris, 14.00 - 15.00 Stefan F., 15.00 16.30 Syphon, 16.30 - 18.00 Habo, 18.00 - 19.30 Rasta, 19.30
- 21.00 Vychitawacs, 21.00 - 22.30 Popreddny, 22.30 - 0.00
Little Loui, 0.00 - 3.00 Tráva, 3.00 - 4.30 Dodo.man, 4.30 - 6.00
Pappi.
Drum´n´bass stan: 14.00 - 16.00 Mi.rec, 16.00 - 18.00 Amok,
18.00 - 20.00 Eyo, 20.00 - 21.00 Soundphreakers/live, 21.00 23.00 Ricki Fitz, 23.00 - 3.00 Galagha&Blupcat, 3.00 - 6.00
Dus@n.
Výtvarné performance: Marek Ormandík, Jozef Gertli Danglár, Tomáš Horvát, Radek Pastrňák a ďalší. Sú č asťou výtvarných akciíbude i mó dna prehliadka.
Divadelná aréna: GUnaGU, ohňové divadlo MANUA KEA,
Divadlo oProti, divadlá Disk, Syntetiks a Publikum a iní.
Literá rny cirkus Kolomana Kertesza Bagalu - Monika Kompániková - Mieso pre samotu, Dado Nagy a Peter Krištufek Rota pomalé ho nasadenia alebo Bondovskýveč er.
Filmová projekcia: Té matický več er s Jeanom Paulom Belmondom - Muž z Acapulca, Muž z Ria, Muž z Hongkongu.
Ruské rozprávky - Mrázik, Finist jasný sokol, Kráľovstvo krivých zrkadiel a animované a dokumentárne filmy.

(mo, pr)

Organizátori oč akávajú , ž e na kvalitne obsadený festival dychoviek prídu
stovky poslucháč ov. Nech je štvrtá augustová nedeľa stretnutím všetkých tých,
ktorímajú dychovú hudbu radi.
Predseda festivalu a programovej komisie
a predseda Spolku DH Cajlané František Féder

9.00 - 10.00 hod.
17.00 - 18.00 hod.
18.00 - 19.00 hod.

23. august 2003
Trhovisko, Kupecké ho ul.
Zámockýpark
Zámockýpark

-

10.00 - 10.30 hod.
10.30 - 11.00 hod.
10.30 - 11.00 hod.
11.00 - 11.30 hod.

24. august 2003
Radnič né námestie
Dom kultú ry, vchod malá sála
Zámockýpark, hlavnývchod
Vináreň Matyšák

-

12.00 - 12.30 hod.
13.45 hod.
14.00 hod.
14.30 hod.
14.45 hod.
19.00 hod.
19.15 - 22.00 hod.

DH Vištuč anka
DH Ivanka
DH Cajlané

DH Križ ovanka
DH Nadlič anka
DH Skač ianka
Blasmusikkapelle
Weiden
Dom kultú ry, vchod malá sála DH Minciar
Zraz ú č astníkov pri Dome kultú ry na Holubyho ulici
Sprievod
Slávnostné otvorenie sú ťaž e
Sú ťaž né koncerty 7 dychových hudieb zo Slovenska,
Rakú ska a Maďarska
Vyhlásenie výsledkov sú ťaž e
Veselica s DH Žadovjaci

