Italia-Repubblica Ceca: a Praga concerto Ilaria Graziano e Francesco Forni per
festival “Folkove prazdniny“
Praga, 15 lug 12:32 - (Agenzia Nova) - L’Istituto italiano di cultura di Praga ha annunciato la
partecipazione di Ilaria Graziano (ukulele e voce) e Francesco Forni (chitarra e voce) al festival
“Folkove prazdniny“ (Vacanze folk), che si terrà dal 27 luglio al 3 agosto 2019 nella cittadina
morava di Namest nad Oslavou su iniziativa del locale Centro Comunale di Cultura. Tema di
quest’anno: "L’anima". Il concerto dei due artisti italiani è in programma domenica 28 luglio alle
ore 17.45 nel giardino del castello. La musica di Ilaria Graziano e Francesco Forni è un mix
originale di blues, folk, country, tango argentino e canzoni napoletane. L’unione dei due artisti
coincide con il loro esordio al “From Bedlam to Lenane”, cui seguirà l’incisione del loro primo
disco, acclamato dalla stampa come uno dei migliori del 2012. Nel 2013 arriva il secondo album
“Come 2 Me” e nel 2018 esce il terzo disco “Twinkle Twinkle”, scritto e concepito in tour. Nel
novembre 2017 sono i primi italiani in assoluto a partecipare al prestigioso “Mundial Montreal”, il
più importante evento musicale del Canada. Il concerto, come riferisce una nota si tiene col
sostegno dell’Istituto. (Com)
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Ilaria Graziano & Francesco Forni al festival
Folkové prázdniny
16.7.2019 Svetozár Plesník 0 Comments Praha 16. července 2019
S potěšením oznamujeme koncert italského dua ILARIA GRAZIANO & FRANCESCO FORNI na
34. ročníku mezinárodního festivalu „Folkové prázdniny“ v Náměšti nad Oslavou.
Účast italských umělců na festivalu, který pořádá Městské kulturní středisko v Náměšti nad
Oslavou, se uskutečňuje ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze.
Denní vstupenky v ceně 350 Kč lze objednat na adrese kultura@namestnosl.cz nebo zakoupit v IC
Náměšť nad Oslavou, na eshopu a před koncertem v místě konání.
Neděle 28. července v 17.45
Náměšť nad Oslavou, zámecký park
Siamo lieti di annunciare il concerto del duo italiano ILARIA GRAZIANO & FRANCESCO
FORNI alla XXXIV edizione del Festival internazionale “Folkové prázdniny“ di Náměšť nad
Oslavou.
La partecipazione degli artisti italiani al festival, organizzato dal Centro Comunale di Náměšť nad
Oslavou, si svolge in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

E‘ possibile prenotare i biglietti giornalieri (350 CZK) all’indirizzo kultura@namestnosl.cz o
acquistarli al Centro informazioni di Náměšť nad Oslavou, su eshop o in loco prima dell’inizio del
concerto.
Domenica 28 luglio, ore 17.45
Castello di Náměšť nad Oslavou – giardino
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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REPUBBLICA CECA | Il 28 luglio a Praga
concerto del duo italiano Ilaria Graziano e
Francesco Forni
in COMUNICATI, EUROPA, MUSICA, REPUBBLICA CECA, ULTIMISSIME 16 Luglio 2019
Náměšť nad Oslavou: Ilaria Graziano & Francesco Forni si esibiranno alla XXXIV edizione del
festival internazionale della musica folk “Folkové prázdniny“ L’Istituto Italiano di Cultura di Praga
è lieto di annunciare la partecipazione di Ilaria Graziano (ukulele e voce) e Francesco Forni
(chitarra e voce) al festival “Folkové prázdniny“ (Vacanze folk), che si terrà dal 27 luglio al 3
agosto 2019 nella cittadina morava di Náměšť nad Oslavou su iniziativa del locale Centro
Comunale di Cultura.
Tema di quest’anno: “L’anima“. Il concerto dei due artisti italiani è in programma domenica 28
luglio alle ore 17.45 nel giardino del castello. La musica di Ilaria Graziano e Francesco Forni è un
mix originale di blues, folk, country, tango argentino e canzoni napoletane. L’unione dei due artisti
coincide con il loro esordio al “From Bedlam to Lenane”, cui seguirà l’incisione del loro primo
disco, acclamato dalla stampa come uno dei migliori del 2012. Nel 2013 arriva il secondo album
“Come 2 Me” e nel 2018 esce il terzo disco “Twinkle Twinkle”, scritto e concepito in tour. Nel
novembre 2017 sono i primi italiani in assoluto a partecipare al prestigioso “Mundial Montreal”, il
più importante evento musicale del Canada. Il concerto si tiene col sostegno dell’Istituto.

E‘ possibile prenotare i biglietti giornalieri (350 CZK) all’indirizzo kultura@namestnosl.cz o
acquistarli al Centro informazioni di Náměšť nad Oslavou, su eshop o in loco prima dell’inizio del
concerto.

Náměšť nad Oslavou: Ilaria Graziano & Francesco Forni vystoupí na letošním 34. ročníku
mezinárodního festivalu „Folkové prázdniny“ Italský kulturní institut oznamuje účast dua Ilaria
Graziano & Francesco Forni na festivalu „Folkové prázdniny“, který se bude konat od 27. července
do 3. srpna 2019 v Náměšti nad Oslavou.
Pro letošní rok vybrala drammaturgie festivalu téma “O duši”. Koncert italských umělců je na
programu 28. července v 17.45 v zámeckém parku. Jejich hudba představuje originální směsici
blues, folku, country, argentinského tanga a neapolských písní. Ke společnému vystupování obou
umělců došlo díky jejich debutovému albu „From Bedlam to Lenane“, na kterém spojily své
zkušenosti, čímž vznikla deska, kterou tisk označil za jednu z nejlepších za rok 2012. V roce 2013
nahráli druhé album „Come 2 Me“ a v roce 2018 vyšla jejich třetí deska „Twinkle Twinkle“, která
vznikla během jejich turné po mnoha zemích světa.
V listopadu 2017 se jako úplně první Italové účastnili prestižního „Mundial Montreal“, který je
jediným hudebním veletrhem v Kanadě. Účast obou umělců na festivalu „Folkové prázdniny“, který
pořádá Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, se uskutečňuje ve spolupráci s Italským
kulturním institutem.
Denní vstupenky v ceně 350 Kč lze objednat na adrese kultura@namestnosl.cz nebo zakoupit v IC
Náměšť nad Oslavou, na eshopu a před koncertem v místě konání.
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REP. CECA: ITALIA A FESTIVAL DI
MUSICA FOLK
Praga, 15 lug - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha annunciato la partecipazione di Ilaria
Graziano (ukulele e voce) e Francesco Forni (chitarra e voce) al festival “Folkové prázdniny”
(Vacanze folk), che si terrà dal 27 luglio al 3 agosto 2019 nella cittadina morava di Náměšť nad
Oslavou su iniziativa del locale Centro Comunale di Cultura.
Tema di quest’anno: “L’anima“. Il concerto dei due artisti italiani è in programma domenica 28
luglio alle ore 17.45 nel giardino del castello. La musica di Ilaria Graziano e Francesco Forni è un
mix originale di blues, folk, country, tango argentino e canzoni napoletane. L’unione dei due artisti
coincide con il loro esordio al “From Bedlam to Lenane”, cui seguirà l’incisione del loro primo
disco, acclamato dalla stampa come uno dei migliori del 2012. Nel 2013 arriva il secondo album
“Come 2 Me” e nel 2018 esce il terzo disco “Twinkle Twinkle”, scritto e concepito in tour. Nel
novembre 2017 sono i primi italiani in assoluto a partecipare al prestigioso “Mundial Montreal”, il
più importante evento musicale del Canada. Il concerto si tiene col sostegno dell’Istituto.
E‘ possibile prenotare i biglietti giornalieri (350 CZK) all’indirizzo kultura@namestnosl.cz o
acquistarli al Centro informazioni di Náměšť nad Oslavou, su eshop o in loco prima dell’inizio del
concerto.
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Concerto di Ilaria Graziano e Francesco Forni
nella cittadina morava di Náměšť nad Oslavou
martedì, 16 luglio, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
L’iniziativa, promossa e segnalata dall’IIC di Praga, nell’ambito della XXXIV edizione del
festival internazionale della musica folk “Folkové prázdniny”
PRAGA – I musicisti Ilaria Graziano (ukulele e voce) e Francesco Forni (chitarra e voce) si
esibiranno domenica 28 luglio alle ore 17.45 nel giardino del castello della cittadina morava di
Náměšť nad Oslavou, nell’ambito della XXXIV edizione del festival internazionale della musica
folk “Folkové prázdniny”, dedicato quest’anno al tema dell’anima.
Il concerto è promosso e segnalato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Il Festival si svolge dal
27 luglio al 3 agosto su iniziativa del locale Centro Comunale di Cultura.
La musica di Ilaria Graziano e Francesco Forni è un mix originale di blues, folk, country, tango
argentino e canzoni napoletane. L’unione dei due artisti coincide con il loro esordio al “From
Bedlam to Lenane”, cui seguirà l’incisione del loro primo disco, acclamato dalla stampa come uno
dei migliori del 2012. Nel 2013 arriva il secondo album “Come 2 Me” e nel 2018 esce il terzo disco
“Twinkle Twinkle”, scritto e concepito in tour. Nel novembre 2017 sono i primi italiani in assoluto
a partecipare al prestigioso “Mundial Montreal”, il più importante evento musicale del Canada.
(Inform)
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Na Folkových prázdninách v Náměšti se bude
zpívat (nejen) o duši

Ilaria Graziano & Francesco Forni |
foto: Folkové prázdniny
Už 34. ročník mezinárodního multižánrového festivalu Folkové prázdniny proběhne v týdnu od 27.
července do 3. srpna na několika místech Náměšti nad Oslavou. Oproti tradičnímu názvu festival
nabízí širokou paletu nejrůznější hudby, od folku a folkloru přes jazz, world music, elektronické
experimenty až po rock.
Festival úvodním společným koncertem otevřou polská skupina Vołosi a maďarský houslista Félix
Lajkó a o závěr se postará další výbušná skupina z Polska Tęgie Chłopy, reprezentující tradiční
taneční hudbu z regionu Kielce, kde je zvykem hrát tak, až to „zdvihne strop“, jak uvádějí
pořadatelé.
Platí to také pro Skotsko, odkud do Náměště přijíždějí dvě instrumentálně excelentní kapely Talisk, naplňující představu o moderním, strhujícím a vzrušujícím akustickém triu, vidícím skotské,
irské a anglické tradice jako inspirace, které je třeba nutně prozkoumat a jedinečně vynalézavě
převést k obrazu svému.
Speciální projekt, který navazuje na podobné akce z minulých let, sjednocené stejhným nebo
podobným druhem nástroje, a který bude neopakovatelný, budou letos Harfy nad Oslavou. Setkají

se v něm tři mimořádné osobnosti: Catrin Finch z Walesu, senegalský hráč na koru Seckou Keita a
Kolumbijec Edmar Castañeda.
Mezi největší události posledních let patří album Yiddish Glory, nominované dokonce na Grammy.
Židovské písně z 2. světové války a holocaustu zvonící vzdorem, krutou pomstou, láskou, nadějí a
humorem, o kterých se svět neměl nikdy dozvědět v ukrajinském archívu nedávno objevila
kanadská historička Anna Shternshis a do albové a koncertní podoby je s mezinárodní sestavou
hvězdných hudebníků uvedl producent Dan Rosenberg. I tato unikátní hudba zazní na Folkových
prázdninách.
Směs americany, folku, blues, rocku, tanga s vášnivých neapolských písní do náměšťského
zámeckého parku přiveze dvojice italských zpěváků a hudebníků Ilaria Graziano & Francesco
Forni, originální verzi provensálské polyfonie na pokraji hlasových a fyzických možností, zase
šestice zpěváků San Salvador, která se stala naprosto nečekaným šokem loňského veletrhu Womex.
Proslulý kubánský jazzový klavírista Omar Sosa, zpívající hráč na koru Seckou Keita ze Senegalu a
venezuelský perkusista Gustavo Ovalles věří tomu, že skrze transcendentální ódu Transparent
Water, zahrnující impresionistické meditace i tranzovní rytmy, lze nahlédnout do lidské duše.
Dočkáme se nesmírně podmanivé hudby, na kterou sedí Omarova klasifikace jazzu coby filozofie
svobody.
Mezi domácími účinkujícími bude legenda českého folku Spirituál kvintet, jenž se příští rok po
šedesáti letech nadobro rozloučí se svými fanoušky a koncert v Náměšti se tak stane jednou z
posledních příležitostí se s ním setkat. Hana a Petr Ulrychovi skupinou Javory beat provedou
posluchače čtyřiceti lety své kariéry a vrátí se i k letos znovu vydanému album Nikola Šuhaj
loupežník.
Moderní folk(rock) zazní v podání skupiny Neřež, Jiří Stivín si připravil se svým Collegiem
Quodlibet speciální program k tématu festivalu, které zní O duši, premiéra nového programu zazní
v podání zpěvačky Kateřiny Garcíi a multiinstrumentalisty Luboše Maliny, písně z alba Přítel
člověka i novější zazpívá leader Trabandu Jarda Svoboda a svůj aktuální sólový projekt s velkým
podílem elektroniky představí Lenka Dusilová.
Součástí Folkových prázdnin jsou také speciální noční koncerty (mj. nedávno obnovené legendární
Majerovy brzdové tabulky nebo cellistka a zpěvačka Dorota Barová se svým triem), divadelní
představení, výtvarné a hudební workshopy, hudební besedy, výstavy, filmové projekce a
happeningy. Kompletní program a další informace najdete na www.folkoveprazdniny.cz.
obz

