Nabídka výchovného pořadu pro základní
a střední školy
Název:

CO JE TO FOLK ?

Interpret: Luboš Javůrek a skupina BOKOMARA
Brněnská folkrocková skupina Bokomara působí na české hudební scéně od roku
1985, je držitelem autorské porty z roku 1991 a v současnosti patří k nejpopulárnějším
skupinám tohoto žánru. Hlavním protagonistou a zakládajícím členem je Luboš Javůrek,
který mimo Bokomaru hostoval v pořadech dalších věhlasných folkových a folkrockových
osobností - jako např.Vlasta Redl, Jaroslav Samson Lenk, Slávek Janoušek, Pavel
Žalman Lohonka. Skupina Bokomara vydala 9 CD (Okno do ulice, Muž za rohem,
Všehochuť, Bokomarie, Obratník raka, Hantec , Miláček, CenaThálie, Pouť na Želiv).
V současné době skupina Bokomara také doprovází pětinásobnou slavici
Naďu Urbánkovou.
Poslední prezentace skupiny – v pořadu Jarmark České televize s dokumentem
Vladimíra Merty – Přeludy Bokomary). Hudební klipy v TV a jiné TV pořady.
Program: Výchovný pořad skupiny Bokomara „Co je to folk“ seznamuje posluchače
s počátky, vývojem a současným stavem folkové hudby. Přehledně Vás zábavnou formou
seznámí s dějinami světového folku a jeho hlavními osobnostmi. Zazní ukázky z tvorby
uznávaných světových klasiků folku – Boba Dylana, Paula Simona, Vladimíra Vysockého.
A jelikož pro folk je nepříznačnější především vlastní autorská tvorba, skupina
Bokomara předvede prostřednictvím ukázek z hudební dílny svých členů (a s nimi
spolupracujících autorů – J. M. Brabcem a M. Jablonským) praktickou stránku průvodního
mluveného slova celého pořadu a na své tvorbě Vám demonstruje ve svém pojetí rysy
českého folku – tzn. kořeny v lidové hudbě, prolínání jednotlivých hudebních žánrů, velký
důraz na poezii v textu atd.
Pořad je vhodný pro první i druhý stupeň základních škol (pro první stupeň je pořad
upraven zábavnější formou), dále pro střední školy, gymnázia a učiliště. Přispěje
dospívající mládeži ke snazší orientaci v širokém spektru současných hudebních stylů a žánrů
a nenásilnou formou nabídne mladému posluchači cestu k písňové tvorbě s kvalitními texty.
Pořad trvá 50 minut, může být zkrácen na běžnou vyučovací hodinu. Lze jej
uskutečnit také v prostorách Vaší školy – např. v tělocvičně apod. Ekonomicky výhodné je
uplatnění tohoto školního pořadu v návaznosti na večerní klubové vystoupení skupiny
Bokomara v místě, proto Vám v případě Vašeho zájmu můžeme doporučit termín takového
vystoupení.
Technické zabezpečení: 220 V, stolek + 3 židle – skupina má vlastní aparaturu.
Kontakt : Lubomír Javůrek – Kobeřice 29, 684 01 p. Slavkov u Brna
tel./zázn. 544 222 073, mob. 603 818 661, bokomara @volny.cz

