Pátek 5. srpna 2022

PRAKTICKÉ INFORMACE

HUDEBNÍ SCÉNA

SCÉNA ČPZP

AREÁL
Otevírací doba pátek 14.00–0.00 hodin / sobota 12.00–1.00 hodin.
Celý areál je kompletně bezbariérový. Koncerty na Hudební scéně
bude přenášet tým televize Polar na velkoplošnou LED obrazovku.
Festivalovým programem vás již tradičně provede herec, loutkoherec,
moderátor, artista a komik Jirka Krupica, jehož můžete znát například
z Divadla loutek Ostrava. V areálu je k dispozici WiFi připojení zdarma,
které funguje v prostorách tělocvičny a v jejím blízkém okolí.

16.00–17.00 DIVADLO TRAMTARIE:
TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČO
18.00–19.00 DIVADLO TRAMTARIE:
O PRAČLOVÍČKOVI
20.00–21.00 NEREZ & LUCIA
22.00–23.00 TERNE ČHAVE

GASTRO ZÓNA
Ve stáncích najdete oblíbené festivalové pokrmy, jako jsou langoše,
placky, masové speciality a mnoho dalších. Chybět nebudou sladké
pochutiny a dobroty pro děti. Samozřejmostí je široká nabídka alko
i nealko nápojů. Do areálu je zakázáno vnášet vlastní jídlo a nápoje.
Pitná voda je v areálu k dispozici zdarma.

17.00–18.00
19.00–20.00
21.00–22.00
23.00–00.00

ADOBRE
ČECHOMOR
THE SILVER SPOONS
DJ ROXTAR

Sobota 6. srpna 2022
HUDEBNÍ SCÉNA
13.00–14.00
15.00–16.00
17.00–18.00
19.00–20.00
21.00–22.00
23.00–00.00

DAZED AND CONFUSED
KAŠPÁREK V ROHLÍKU
KATEŘINA MARIE TICHÁ & BANDJEEZ
STO ZVÍŘAT
MŇÁGA A ŽĎORP
MALALATA

SCÉNA ČPZP
14.00–15.00 DIVADLO Z TRUHLICE:
STOLOVÁNÍ
16.00–17.00 JAN ONDER:
TANEČNÍ HRÁTKY PRO DĚTI
18.00–19.00 MICHAL HORÁK
20.00–21.00 5PAK
22.00–23.00 DJ MARTIN GREDNER

PARKOVÁNÍ
Oficiální festivalové parkoviště se nachází u kavárny Kovárna.
KYVADLOVÁ DOPRAVA
V době konání festivalu jezdí z Čeladné do Frýdlantu nad Ostravicí
a Frenštátu pod Radhoštěm kyvadlové autobusy zdarma.
Čeladná, Mateřská škola Krteček – FnO, autobusové nádraží.
Čeladná, hotel Yura (dříve Prosper) – Frenštát p. Radhoštěm, vlakové
nádraží, zastávka U Škol.
Z Čeladné jezdí autobusy od 20.30 do 0.30 co hodinu. V opačném směru spoje jezdí co hodinu od 21.00 do 23.00. Autobusy poznáte podle
festivalové cedulky Ladná Čeladná.
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Do areálu je zakázán vstup se psy a s ohledem na divácký komfort nejsou
povoleny deštníky. V případě nepříznivého počasí využijte pláštěnky.

ladnaceladna
ladnaceladna.cz

FE STIVAL
PRO CE LOU
RODI NU
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PROGRAM

HLAVNÍ ÚČINKUJÍCÍ
ČECHOMOR
Českomoravská hudební skupina, která originálním
způsobem zpracovává lidové písně. Na scéně působí již přes třicet let, a ačkoliv se za tu dobu mnohokrát proměnila jak personálně, tak stylem hudby,
charakteristickým rysem vždy zůstala nápaditost
aranžmá, osobitá interpretace a inspirace v lidové písni. Po úspěšném řadovém albu Nadechnutí
(2018), na kterém hostoval dechový soubor Kumpanovi muzikanti, vydává Čechomor na podzim
2020 zatím poslední desku Radosti života.
MŇÁGA A ŽĎORP
Patří mezi nejvýraznější kapely české porevoluční éry. Její počátky sahají do 80. let, pod názvem
Mňága a Žďorp tato alternativní rocková kapela
z Valašského Meziříčí vystupuje od roku 1987.
Do povědomí se Mňága dostala především hitem
Hodinový hotel z debutového alba Made in Valmez (1991). Čtrnáctá řadová deska, Třecí plochy,
vyšla v říjnu 2019. V roce 2020, kdy panují omezení kvůli covidu-19, kapela streamuje několik koncertů a záznam z hospůdky Přístav ve Valašském
Meziříčí později vydává jako první akustické živé
album pod názvem Přístav Unplugged.
KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Kašpárek je divadelně hudební skupina, která se
zrodila v roce 2007 a pro její styl se vžilo označení
bejbypank. S klasickým punkem má společného
málo i proto, že je určen především dětem, jak napovídá slovo bejby. Kašpárek je hudebně i textově
hravý a ztřeštěné songy v sobě nesou jak neotřelý
pohled na svět očima dětí, tak originální postřehy ze světa dospělých. S Kašpárkem spolupracují
umělci z jiných hudebních uskupení, např. Tonya
Graves z Monkey Business, Milan Cais (Tata Bojs),
David Koller a mnoho dalších.

STO ZVÍŘAT
Sto zvířat oslavili v roce 2020 třicet let existence
na české hudební scéně. V 90. letech se v českých
vodách stali průkopníky ska, do té doby u nás téměř neznámého žánru. Zvířata vydala 11 alb, natočila spoustu klipů a odehrála více než 2300 koncertů. Po velice zvláštním roce 2020, ve kterém si
kapela příliš nezahrála, vydala nové zásadní album 30 let testováno na lidech, které v listopadu
2021 pokřtila.
MICHAL HORÁK
Ve 23 letech se Michal Horák řadí mezi výrazné
písničkáře nové generace. V Českém slavíkovi
2021 se stal Objevem roku. Ve své tvorbě kombinuje řadu žánrů, nejčastěji se pohybuje ve folkových vodách. Doprovází se většinou na klavír nebo
kytaru a hudbu doplňuje o vtipné texty, pomocí
nichž glosuje každodennost. Na podzim 2019 vydal debutové album Michalovo cédéčko a o dva
roky později následovala druhá deska pojmenovaná Michalbum.
KATEŘINA MARIE TICHÁ & BANDJEEZ
Kateřina je talentovaná zpěvačka a autorka.
Na podzim 2020 vydala první album Sami, které
vyniká osobitou poetikou podpořenou emotivním
hlasem a aranžérskou rozmanitostí. Debut byl
nadšeně přijat nejen odbornou veřejností, ale především samotnými posluchači. V roce 2021 Kateřina získala cenu České hudební akademie Anděl
v kategorii Objev roku. Dalším mezníkem v kariéře
bylo započetí spolupráce s kapelou Bandjeez, která dlouhodobě doprovázela předčasně zesnulého
Davida Stypku a jehož poslední album Dýchej kapela dokončila po Stypkově smrti.

Sedmý ročník Ladné Čeladné nabídne 15 koncertů, většina se odehraje na Hudební scéně. Část koncertů si můžete poslechnout na scéně ČPZP, na níž rovněž uvedeme divadelní představení nebo pohybové hrátky s dvojnásobným vítězem StarDance Honzou Onderem.
V jeho interaktivním programu se děti naučí několik tanečků a nevědomky si pořádně zaposilují.
Spoustu aktivit najdete také v Dětském parku. Navštívit můžete dílny
zaměřené na tvoření obrázků z písku či malování kamínků. Radost
malým návštěvníkům udělá malování na obličej i stánek dětského
kadeřnictví Vláskov, kde si mohou nechat vytvořit originální účesy.
Těšit se můžete na prezentaci her Mindok z řady populárních SMART
her, na postřehové a paměťové hry nebo na kvízové a slovní hry, jako
Bananagrams či Krycí jména. Za pozornost stojí také Tajuplný svět
podivuhodných her Jiřího Šebesty, kde najdete ručně vyráběné, (nejen) deskové, originální hry jak ze dřeva, tak z kovu, kamení a dalších
netradičních materiálů. Chybět nebude skákací hrad či sportovní stanoviště. V tělocvičně se nachází klidová zóna sloužící k odpočinku.
V sobotu zde bude kino pro děti s Kofolou a tradičně zde oba dny
proběhne slosování o ceny pro ty, kteří na soutěžních stanovištích
nasbírají razítka za splněné úkoly.
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