Tradiční festival Free Fest Troja představí poprvé Česku
francouzskou senzaci Caravan Palace
(tisková zpráva)

15.4.2012, Praha – Jedna z prvních open-air akcí sezóny, festival Free Fest Troja si pro
svůj pátý ročník připravil skutečnou lahůdku – poprvé ve své historii přiveze v sobotu
12. května do areálu Loděnice Troja francouzskou elektro-swingovou formaci Caravan
Palace, která si svou strhující show odbude českou premiéru!
Díky své neobvyklé dramaturgii se kulturní akce, která letos připadá na druhou květnovou
sobotu, stala zajímavým místem střetávání nejen lidí nejrůznějšího věku a zaměření, ale
především kapel, ve své produkci mísící neobvyklým způsobem styly a žánry. A letošní
ročník nebude jiný. Kromě toho Free Fest Troja přiveze skvělý dárek – vůbec poprvé v Česku
vystoupí francouzská elektro-swingová kapela Caravan Palace, která před několika týdny
vydala své druhé studiové album Panic!
Festivalové odpoledne odstartuje dvojice známá z nedělního pořadu Grundfunk Radia Wave –
DJ Maceo a Viktor Mašát. Po nich se představí groove-funkoví Performing Tomatoes,
jejichž repertoár sahá od neofunku až po legendární rockové a popové písně. Po nich od 17
hodin vystoupí progresivní uskupení Quattro Formaggi, které proplouvá hranice mezi
jazzem, funkem, rockem či latinsko-americkými rytmy. Po nich vznikne na pódiu unikátní
festivalový Electric Jam Band, do kterého letos přijal pozvání rakouský saxofonista Werner
Zangerle (A) či americký kontrabasista George Cremaschi (US). Své zkušenosti a um budou
téměř hodinu protkávat s aktuální invencí a atmosférou, takže půjde o doslova
neopakovatelný zážitek!
O hodinu později pražskou venkovní atmosféru rozčísnou orientální melodie s prvky
elektronické a rockové hudby v podání skupiny Al-Yaman s jemenskou zpěvačkou Ashwaq

v popředí. A vrcholem celého festivalu se stanou zahraniční hosté, Caravan Palace, kteří
svým vystoupení odstartují evropské turné k aktuálnímu albu Panic!
Potřebné odkazy:
Oficiální stránky festivalu: www.freefesttroja.cz
Oficiální FB profil festivalu: http://www.facebook.com/freefesttroja
FB stránky kapely Caravan Palace: http://www.facebook.com/CaravanPalace?ref=ts
Web kapely Al-Yaman: www.al-yaman.cz
Web kapely Quattro Formaggi: www.qfband.com
Web kapely Performing Tomatoes: www.bandzone.cz/performingtomatoes
Web pořadu Grundfunk Radio Wave: http://www.rozhlas.cz/radiowave/grundfunk
Bližší informace o akci, zprostředkování rozhovorů s vystupujícími:
Rocky Production - Veronika Vlachová: veronika.vlachova@rocky.cz, tel.: +420 775 977 866
Jazz et cetera, o. s. – Ivana Hrušková, ivana.jazzbooking@gmail.com, tel.: +420 732 673 805

