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Country - folk festival „RUDOLECKÝ KOTLÍK“ 

Všechny použité fotografie jsou publikovány se souhlasem jednotlivých skupin.                                                                                                               

Příspěvky, náměty na články, rozhovory aj. postupujte: Gajdoš Josef, Rudolec 89 nebo na gaga2007@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 
 

Cena tiskoviny v předprodeji 90,- Kč, na místě konání festivalu 120,- Kč. V ceně tiskoviny je zahrnuta i platná vstupenka. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Zpravodaj ASORu  květen 2014 číslo: 5 

Co si v čísle přečtete: 
Rudolecký kotlík             str.1  COP Plzeň  str.6 

Plakát festivalu          str.2  Zhasni Nový Bor  str.7 

DRC Ostrov                    str.3  Alison Kraslice  str.8 

Od plotny skok Litoměřice     str.4  Fíci Habartov   str.9 

KV Expres Karlovy Vary            str.5  Ulice Rotava               str.10 

       

Předchozí čísla naleznete na internetových stránkách ASORu nebo na stránkách města Březová, pod kolonkou Rudolec. 

Tato vstupenka je platná po celou dobu konání akce, je nepřenosná! 

vzpomínka na loňský ročník 

4. ročník 

Již 4. ročník festivalu konaného u nás na Rudolci je 
naplánován na sobotu 21. června 2014 od 14:00 hod. 
Letošní ročník se uskuteční na louce pod futsalovým 
hřištěm. Důvod je zřejmý, probíhající rekonstrukce povrchu 
víceúčelového hřiště.  

A na co se v letošním ročníku můžeme těšit. 
Ostrovská folk country skupina DRC, čistě dívčí kapela        
OD PLOTNY SKOK z Litoměřic, KV EXPRES country folkové 
uskupení z Karlových Varů, legendární česká bluegrassová 
skupina COP z Plzně, folk popová kapela ZHASNI z Nového 
Boru nominována na Anděla 2013 v kategorii folk a country, 
na Rudolci velmi populární ALISON z Kraslic se svým irským 
folkem, folková rodinná skupina FÍCI z Habartova, no a 
konečně stálý host našeho festivalu skupina ULICE z Rotavy 
uctívající rock folk. 

Samozřejmě nebude opět chybět bohatý 
doprovodný program. Dají se očekávat mažoretky ze 
základní školy na Březové, koňský povoz, svezení na hřbetu 
koně, dětský den, prohlídka rudoleckého statku, cutting, 
country tance a určitě i nějaké milé překvapení. 

Tak si to vážení přátelé pěkně užijte!!! 

21. červen      
Evropský den hudby 
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RUDOLECKÝ OBČASNÍK; zpravodaj ASORu; květen 2014; číslo 5 – speciál 
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 RUDOLECKÝ OBČASNÍK; zpravodaj ASORu; květen 2014; číslo 5 – speciál 
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