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program



čtvrtek

kolonáda ferdinandova pramene 

19:20  52 Hertz Whale
    Vnitřní sál

20:30  dukla
    Vnitřní sál

21:20  Josefina Dusk
    U pramene

22:15  oliver torr
    Vnitřní sál



lesní mlýn

12:00  Slowmotiondancer
    Venkovní sál

13:00  Great Spa towns Of europe 
    Slavné lázně evropy 
    diskuze  
    Velký sál

14:15     Obligatne
    Venkovní sál

15:00  SingleMoon on Stage 
    diskuze, Aneta Martínková (hosté Annet X + Radimo)
    Velký sál 

16:30  Promenáda lázeňskou zónou  
    Mariánských Lázní 
     komentovaná procházka, nutná rezervace
     start: Lesní mlýn
     cíl: Kolonáda Ferdinandova pramene

kolonáda ferdinandova pramene 

18:00  Moonshye
    U pramene 

18:50  Favorite Obsession
    Vnitřní sál

20:00  Plusminusnula
    Vnitřní sál

20:50  aiko
    U pramene

21:40  Annet X + radimo
    Vnitřní sál

22:40  58g
    Vnitřní sál

pátek



sobota
lesní mlýn

12:00  katarína Máliková
    Oranžerie

13:00  rapstory
    diskuze, hosté Šafránek, Veselý
    Velký sál

14:15    Šimanský/Niesner
    Oranžerie

15:15  „Nevidím peklo, zem ani nebe”  
    komentovaný klipový pořad
    Velký sál 

16:30  Cesta k pramenům
     komentovaná procházka, nutná rezervace
     start: Lesní mlýn
     cíl: Kolonáda Ferdinandova pramene

kolonáda ferdinandova pramene 

18:00  Lada
    U pramene 

18:50  Death by ren
    Vnitřní sál

20:00  sinks
    Vnitřní sál

20:50  arleta
    U pramene

21:30  the Sweet release of Death
    Vnitřní sál

22:40  fvCk_kvlt
    Vnitřní sál

23:40  kabal
    Vnitřní sál



lesní mlýn

12:00  Sisters with transistors
    projekce 
    Velký sál

NeDěLe



Jména interpretů v harmonogramu jsou rozklikávací. 
Zpět se dostanete křížkem v horním rohu. 
Future is now!

interpreti



19:20 23:15——————————
Kolonáda Ferdinandova pramene

čtvrtek



—————19:20  

Osamělá velryba s novým repertoárem. 

Bratislavské kapele sluší emo, postrock i drtivá 

melancholie, nechybí zkreslené sonické stěny, 

něžná tvrdost, závrať a úzkost. Něco lásky, víc 

zklamání. Hudba pro osamělé i samotáře.

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
čtvrtek 26. 8. 2021

52 HErtZ WHaLE



—————20:30  

Vinohradští Vontové loni překvapili i uspěli 

s Honzou, na němž ke svým tradičně melodickým 

a zadumaným písním o lásce, smutku i nepotkávání 

se přidali také společenská témata. K Honzovi 

letos přibyla Z dálky píseň, převážně akustické EP. 

Táborák volá. 

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
čtvrtek 26. 8. 2021

DuKLa



—————21:20  

Zbrusu nové jméno na domácí scéně. V Londýně 

usazená písničkářka a producentka Josefina Dusk 

uspěla v letošním finále Startéru, dojala publikum 

i kritiku temně tanečními skladbami na pomezí 

synthpopu, experimentu a diska, s expresivně 

divadelním odérem. EP Virtues of the Necessary vyšlo 

v polovině července. 

JOsEFINa DusK
čtvrtek 26. 8. 2021

Kolonáda Ferdinandova pramene, u pramene



—————22:15  

V Praze usazený producent Oliver Torr patří 

do komunity proslulých modulárních mágů 

z Bastl Instruments, aktuálně vede také vlastní 

label XYZ, který se zaměřuje na experimentální 

elektroniku. Produkoval tracky pro Katarzii, 

Black Tar Jesus nebo Labella. Jeho letošní 

album Fragility of Context patří k tomu 

nejlepšímu, co se na elektronické scéně 

objevilo. 

OLIvEr tOrr
Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál

čtvrtek 26. 8. 2021



x
:  

Denis Bango k rapu odmítá přistupo-
vat podle šablony, zištně, raději skrz něj 
prezentuje své niterné emoce a akcen-
tuje jeho angažované poselství. Famóz-
ní loňské album Zabijem sa! nedávno 
doplnilo ještě povedenější Commercial 
Mainstream Nihilism part I.: Kvlt Radio, 
jehož pokračování můžeme prý očeká-
vat každým dnem. „Nejdůležitější je ne-
lhat,“ říká Fvck_Kvlt. Podepisujeme a 
těšíme se na vrchol festivalu.

sobota 28. 8. 2021—————
Kolonáda Ferdinandova pramene, Lesní mlýn

12:00  
Kolonáda Ferdinandova pramene, Lesní mlýn

23:30—————

pátek



—————12:00  

Aktuální produkci projektu Slowmotiondancer, za  

nímž stojí Dominik Gajarský (Palermo nebo Johnny  

the Horse), nazvali na serveru Alarm „gotickým 

R&B“, což je označení překvapivé, odvážné i trefné. 

Introspektivní elektroniku na albu Empathy doplňují 

tóny violoncella i cembala. 

Lesní mlýn, venkovní sál
pátek 27. 8. 2021

sLOWMOtIONDaNcEr



—————13:00  
Lesní mlýn, velký sál

pátek 27. 8. 2021

GrEat sPa  
tOWNs OF EurOPE 
sLavNÉ LÁZNĚ EvrOPY diskuze

Diskutují:

Představení zápisu lázeňských měst na seznam kulturního 

dědictví UNESCO, kam západočeský lázeňský trojúhelník 

a dalších osm evropských měst po desetiletém úsilí zamířilo. 

Beseda o významu lázní a lázeňské terapeutické krajiny 

v souvislosti s jejich přijetím.  

 

Moderuje:

•	 Markéta Monsportová – členka spolku Švihák, uvolněná    

 zastupitelka Karlovarského kraje s gescí pro cestovní ruch    

  a lázeňství  

•	 Ing. arch. Vojtěch Franta - zakladatel Šviháka,        

 náměstek hejtmana Kvk s gescí pro ČR, lázeňství  

 a UNESCO

•	 Mgr.  Lubomír Zeman - Karlovarský historik         

 architektury, památkář NPÚ a otec myšlenky zápisu      

  GSTE  

•	 Za Institut lázeňství a balneologie v.v.i.  

 ředitel Ing. Jan Ludvík, MBA  a primář MUDr. Ladislav  

 Špišák, CSc 
 

Institut lázeňství a balneologie je veřejná výzkumná instituce 

zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem. Cílem instituce 

je obnovit v České republice výzkum v oblasti lázeňství 

a balneologie. Výzkumné projekty se soustředí zejména 

na zkoumání objektivních účinků lázeňské léčby na lidský 

organismus a výzkum přírodních léčivých zdrojů.



—————14:15  

Další z velkých objevů letošní sezóny. 

Produkci trojice vévodí hlas zpěvačky Kristíny 

Mindové, písně Obligatne nezapřou vliv Alfa 

Mist, Courtney Barnett nebo domácích Nerez. 

Skupina premiérově vystoupila v červnu 

v domovském Brně, aktuálně pracuje na 

debutovém albu. 

pátek 27. 8. 2021
Lesní mlýn, venkovní sál

ObLIGatNE



—————

sINGLEMOON
ON staGE

15:00  
Lesní mlýn, velký sál

pátek 27. 8. 2021

Full Moon letos rozjel video sérii nazvanou  

SingleMoon, ve které se Aneta Martínková baví 

s českými a slovenskými hudebníky o tvůrčím  

procesu, stojícím za jejich novými skladbami. 

SingleMoon se v Mariánkách objeví na stagi,  

a to s výrazně velkorysejším časovým prostorem,  

který dovolí pobavit se rovnou o celé desce. Která  

to bude? Jeden z nejvýraznějších debutů poslední 

doby Až budu velká, chci být Aneta Charitonová.  

Hosté: královna alternativního R&B Annet X  

a producent Radimo.

diskuze



16:30  
start: Lesní mlýn
cíl: Kolonáda Ferdinandova pramene

pátek 27. 8. 2021

Co je předmětem zápisu UNESCO v Mariánských 

Lázních? Fenomén lázeňské kůry, který ovlivnil 

urbanismus celého města a ojedinělou typologii jeho 

budov, přinesl do města kosmopolitní prostředí  

a množství činorodé tvorby jeho návštěvníků a hostů. 

To vše se dá přečíst z úžasné kulisy budov, parků  

a kolonád Mariánských Lázní.

Průvodce: Ing. arch. Vojtěch Franta - zakladatel Šviháka, 

náměstek hejtmana Kvk s gescí pro CR, lázeňství  

a UNESCO

—————

PrOMENÁDa  
LÁZEňsKOu ZóNOu 
MarIÁNsKýcH LÁZNí procházka



—————18:00  

Na svém letošním debutu Curtain of the Moon 

pracovala písničkářka Moonshye pocházející 

z Beskyd více než rok. Svou tajuplnou 

i éterickou nahrávku vyšperkovala Moonshye 

také řadou hostů, včetně osobností typu Dana 

Šoltyse, Tomáše Lišky nebo Pavla Cingla. 

Kolonáda Ferdinandova pramene, u pramene
pátek 27. 8. 2021

MOONsHYE



—————18:50  

Mostecká trojice sází na dream pop, shoegaze 

i melancholii. Favorite Obsession zaujali loni 

dojemným singlem Marshmallows, jejich talent 

prokázalo i letošní EP Sad Disco, které vznikalo 

v pražském studiu Golden Hive pod dohledem  

Never Sol. Aktuálně pracují na debutovém albu, 

které by se mělo objevit příští rok. 

pátek 27. 8. 2021
Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál

FavOrItE ObsEssION



—————20:00  

V Praze usazená čtveřice říká Nový zprávy 

žádný a my jim úplně nevěříme, v čemž nás 

utvrzuje i ohlas letošního stejnojmenného alba. 

To Plusminusnula vydali po čtyřech letech od 

debutu a úspěšně na něm dokázali pojmenovat 

atmosféru společnosti na sklonku 10. let.  

„Svět plnej názorů, ale kdo ví, co je správný.“ 

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
pátek 27. 8. 2021

PLusMINusNuLa



—————20:50  

„Kdybych měla popsat lásku jedním slovem, 

řekla bych teplo. Ten příjemný hřejivý 

pocit, když jste poblíž někoho, s kým je vám 

dobře,“ říká umělkyně Aiko ke svému novému 

singlu Daughter of the Sun. Těšme se na její 

energické vystoupení, plné oslavy ženské síly 

a scénického tance. 

pátek 27. 8. 2021
Kolonáda Ferdinandova pramene, u pramene

aIKO



—————21: 40

Nazvat album Až budu velká, chci být Aneta 

Charitonova debutem je možná sice technicky 

správně, ale Annet X se hudbě věnuje téměř 

celý život. Její živočišné R&B překvapuje energií 

i elegancí, album vyšlo na sklonku loňského 

roku a Annet X ho s producentem Radimem 

neměla dosud možnost předvést živě. Kolonádu 

Ferdinandova pramene tedy čeká velká premiéra. 

pátek 27. 8. 2021
Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál

aNNEt X + raDIMO



—————22:40  

Z fotbalových Teplic až na rapový trůn. 

Jihlavské trio TK27, Doktor a Humla uspělo se 

svým nekompromisním pozdravem z českého 

maloměsta pozdního kapitalismu nejen 

u publika, ale také v rámci letošního předávání 

Cen Vinyla. Aktuální album 58 tape vol. 2 vyšlo 

letos v červnu a provází jej neméně nadšené 

ohlasy.

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
pátek 27. 8. 2021

58G



x
:  

Denis Bango k rapu odmítá přistupo-
vat podle šablony, zištně, raději skrz něj 
prezentuje své niterné emoce a akcen-
tuje jeho angažované poselství. Famóz-
ní loňské album Zabijem sa! nedávno 
doplnilo ještě povedenější Commercial 
Mainstream Nihilism part I.: Kvlt Radio, 
jehož pokračování můžeme prý očeká-
vat každým dnem. „Nejdůležitější je ne-
lhat,“ říká Fvck_Kvlt. Podepisujeme a 
těšíme se na vrchol festivalu.

sobota 28. 8. 2021—————
Kolonáda Ferdinandova pramene, Lesní mlýn

12:00  
Kolonáda Ferdinandova pramene, Lesní mlýn

1:00—————

sobota



sobota 28. 8. 2021—————12:00  

Slovenská umělkyně a producentka překvapila 

před pěti lety eklektickou fúzí folklóru, jazzu 

a elektroniky, na předloňském albu Postalgia 

pak zkušenosti se všemi žánry přetavila do 

unikátní synthpopové podoby. Na Lesním 

mlýně vystoupí v unikátním sólovém setu za 

doprovodu kláves a místního dvě stě let starého 

klavíru. 

Lesní mlýn, oranžerie

KataríNa MÁLIKOvÁ



sobota 28. 8. 2021—————13:00  
Lesní mlýn, velký sál

raPstOrY 

Deset dílů připravovaného dokumentárního seriálu 

o historii české rapové scény pokrývá třicet let hip 

hopu v Čechách od úplného undergroundu až po 

současnou žebříčkovou dominanci. Seriál Rapstory, 

v němž se představí všechny domácí rapové hvězdy, 

bude mít premiéru v prosinci 2021. Pro Českou televizi 

ho natočil režisér Šimon Šafránek (King Skate, Meky) 

a na scénáři spolupracoval Karel Veselý. Oba tvůrci 

seriál představí osobně.



sobota 28. 8. 2021—————14:15  

DIY kořeny, akustické kytary a tance neznámé. 

Jakub Šimanský a Tomáš Niesner začínali 

s punkovým rachotem, aby nakonec zakotvili  

ve vybrnkávaných akustických melodiích 

v mnoha let staré tradici amerického primitivismu. 

Kontemplace i dojetí. Pitchfork approved. 

Lesní mlýn, oranžerie

ŠIMaNsKý/NIEsNEr



sobota 28. 8. 2021—————15:15  
Lesní mlýn, velký sál

„NEvIDíM PEKLO, ZEM, 
aNI NEbE“ 

Tradiční klipovka tentokrát nebude o obrazech jako 

spíš o tématech, v příběhu českých (československých) 

angažovaných písní budeme hledat víc než „lepší svět 

(kterej se nepoved‘)“. Vybrané písně zůstávají tajné, 

budou tradičně překvapením jak pro diskutující, tak pro 

publikum.  
 

Hosté: Veronika Douglas (Universal), Katarína Máliková, 

Banán (Kovadlina, Balaclava a asi padesát dalších kapel) 

a Karel Buriánek (dříve Sunshine a aktuálně Fvtvre). 

Moderuje Michal Pařízek. 

klipovka



16:30  
start: Lesní mlýn
cíl: Kolonáda Ferdinandova pramene

sobota 28. 8. 2021

Cesta k pramenům nás zavede ke svěžím kyselkám, 

také však k neobyčejným pramenům historickým.

V Mariánských Lázních se propojují síly léčivé 

i kulturní, vydejte se s námi objevovat jejich tajemství.  

Průvodce : Radek Míka (vydavatel, historik, 

mariánskolázeňský patriot a fantasta)

—————

cEsta  
K PraMENůM procházka



—————18:00  

Moravské lidové písně v unikátním prostředí 

lázeňské kolonády v sudetském parku. Pražský 

dívčí pěvecký sbor Lada se zformoval před 

šesti lety ze skupiny kamarádek, které spojuje 

nadšení z hudby a společného zpěvu. 

Kolonáda Ferdinandova pramene, u pramene
sobota 28. 8. 2021

LaDa



—————18:50  

Vokál zahalený tajemstvím, vášeň pro syntezátory 

a subtilní, leč výrazná kytara. Trojice Death by Ren 

čerpá z odkazu Cocteau Twins i hloubek dream 

popu, povedené loňské EP Reaching for Lights 

in the Dark nedávno doplnil singl Empty Motel 

Rooms and Manic Pixie Dream Girls. 

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
sobota 28. 8. 2021

DEatH bY rEN



sobota 28. 8. 202120:00  

Brněnská trojice má na svědomí další z povedených 

alb letošního roku. Na eponymní desetiskladbové 

nahrávce se podle Karla Veselého potkává „rocková 

špína se znepokojujícím existenciálním pocitem 

zmaru“. Jedna z aktuálně nejlepších domácích 

živých kapel. 

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
—————

sINKs



—————20:50  

Mladá rapperka a producentka Arleta 

Bernsdorff se prvně představila na loňském 

EP Ability to Damage Plant, ve svých letošních 

tracích Sen nebo Styl svůj šeptaný nihilistický 

projev doplnila ještě zajímavějším hudebním 

podkladem. Jedna ze zásadních nadějí rapové 

scény. 

Kolonáda Ferdinandova pramene, u pramene
sobota 28. 8. 2021

arLEta



—————21:30  

Rotterdamská trojice se na našem území 

představila naposledy na podzim roku 2019 na 

turné k ceněnému albu The Blissful Joy of Living, 

letošní vystoupení v Mariánských Lázních pro ně 

bude prvním zahraničním koncertem po pandemii. 

Klíčová slova: energie, noise a radost. 

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
sobota 28. 8. 2021

tHE sWEEt rELEasE
OF DEatH



—————22:40  

Denis Bango k rapu odmítá přistupovat podle 

šablony, zištně, raději skrz něj prezentuje své niterné 

emoce a akcentuje jeho angažované poselství. 

Famózní loňské album Zabijem sa! nedávno doplnilo 

ještě povedenější Commercial Mainstream Nihilism 

part I.: Kvlt Radio, jehož pokračování můžeme prý 

očekávat každým dnem. „Nejdůležitější je nelhat,“ 

říká Fvck_Kvlt. Podepisujeme a těšíme se na vrchol 

festivalu.

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
sobota 28. 8. 2021

FvcK_KvLt



—————23:40  

Festival uzavře se svým sólovým DJ setem 

Kabal aka Žakhéles, který předtím doprovodí 

Fvck_Kvlta. „A čo chcete? Rapy alebo daké 

techno?“ Sami nevíme, tančit budeme.

Kolonáda Ferdinandova pramene, vnitřní sál
sobota 28. 8. 2021

KabaL



x
:  

Denis Bango k rapu odmítá přistupo-
vat podle šablony, zištně, raději skrz něj 
prezentuje své niterné emoce a akcen-
tuje jeho angažované poselství. Famóz-
ní loňské album Zabijem sa! nedávno 
doplnilo ještě povedenější Commercial 
Mainstream Nihilism part I.: Kvlt Radio, 
jehož pokračování můžeme prý očeká-
vat každým dnem. „Nejdůležitější je ne-
lhat,“ říká Fvck_Kvlt. Podepisujeme a 
těšíme se na vrchol festivalu.

sobota 28. 8. 2021—————
Kolonáda Ferdinandova pramene, Lesní mlýn

12:00  —————12:00  ————— 13:30
Lesní mlýn

NeDěLe



—————12:00  
Lesní mlýn, velký sál

neděle 29. 8. 2021

sIstErs WItH 
traNsIstOrs 

„Toto je příběh žen, které ve svých hlavách slyší 

hudbu.“ Debutující režisérka Lisa Rovner ve svém 

dokumentu představuje vizionářky na poli elektronické 

hudby, autorky, které svět doceňuje až v posledních 

letech. Delia Derbyshire, Daphne Oram, Pauline 

Oliveros, Wendy Carlos a mnohé další, plus voiceover 

v podání Laurie Anderson. Sestry s tranzistory nabízí 

nejednu scénu, při které se můžeme cítit podobně, 

jako když někdo s poruchou barvocitu poprvé spatří 

svět v celé kráse barevného spektra.

projekce



Covid
info

ODběrOvé MíStO
Antigenní testy ze slin zdarma
Chebská 255, Mariánské Lázně (areál Pueblo Mexicano) 

Otevírací doba:
  čtvrtek 26. srpna 8 - 20 h
  pátek 27. srpna 8 - 20 h
  sobota 28. srpna 8 - 14 h 

•	 Vyhodnocení testu trvá cca 10 minut
•	 Testy probíhají i bez objednání předem
•	 Po předložení karty pojištěnce a dokladu totožnosti  

  je test zdarma, v opračném případě je test zpoplatněn
•	 K testu dostanete i oficiální potvrzení. Podle      

  současného nařízení vády ČR je platné 72 hodin. 
•	 Mimo provozní dobu je možná dohoda po  

  tel. 739908739

podmínkY vstUpU na festival
•	 doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
•	 doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72  

  hodin,
•	 absolvovat samotest na místě a prokázat se      

  negativním výsledkem,
•	 doložit prodělání laboratorně potvrzeného      

  onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180   
  dnů přede dnem konání akce,

•	 aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od     
  poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových    
  vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí     
  uplynout nejméně 14 dní.



Festival Moody Moon Noize vol. 2 podporuje v roce 2021 
Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR. 


