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Hafo fesť multižánrový příděl
Multižánrový mikro-
fe§tival. Taková byla
sobotnl akce v Husto-
pečich: Hďo fest. Na-
bidla iidlo, piti a také
hudbu či divadlo.

ANETA BE&ÍNKOVÁ

Hu§toPď€ - Pódium na-
ch}§taně, §tany posta\,€né
a pivo rozčepované. Hloučky
lidl pomalu sestupuji smě-
rem k hustoPeč§kému M-
klubu, kde v sobotu §tartuje
dalši ročnlk Hafo festu.

co si pod názvem Př€d-
§tavit? pořadatelě o něm
mlu\,ai jako o multikultur-
nim, multžiinrovém mik,
rofestiválu, 

"snaží.rn€ 
se jej

pořád dÉ€t na §tejné úíov,
ni I co §e týče počtu lidi,
nechceme to dačit na silu,
Při vyššim počtu bychom s€
s€m ani nevlezli Hodně dě_
laji kapely, kteťé sem jezdi
hrát Jeden rok tady hraji a
pak dalši roky za§e pňjedou
tř€ba jen jako hosté," ňká
jeden z rrhvnich pořadat€lů
Petr Pospíchal.

Na a}ci spolup.acuj€ s
několika dálšimi nadš€nci
ždíavě jádro tvoři tak pět
lidí. Když j€ potřeba, pomo
hou nám kamarádi, Připíavy
zaberou totjž dost času. za,
člnámfuvždyíl§, někdy v
únorB.' zmiňUje Hustope
čan,,t-"

INsPlRAcE RARTIJ{I
Jednim z hesel Hafo festu je,
že pohoda zde teče prou-
dem. A to je jasné hned na
první Pohled. venku pose-
dává páí lidi s naPěněným
kellmkeň v ruce, uYnitř M,
klubu §i jiní vybíŤají z pestŤé
nabldky různých dortů a
dalšlchpochutinak\,T

stoupeni §A zúoqu chystá,
hustoPečský di\Iadelni §óu_
bor Dlaně. "soutoí vznikl,
Před několika lety v centru
voliého času paurčina. Na
začát}u jej tvoňly před€-
vším malé děti, postupně
nám odrústaly, odcházely a
naopak přicházely nové,
Dnes odehrajeme hru, při
jejimž vymýšl€ni nás inspi-
rovala sada kařet, Bude to
naše První veřejná generální
zkouška. pořád na té hře

ještě pracujeme, tak bude-
me Ťádi za iakoúkoli ode_
zvu," uvádi za soubol Ingrid
Florusová,

Nej§ou však iedini, kteři
baví od začátku již mnohem
početnějšt publikum_ Na
pódiu je střidá rlabaret
sauvignon z Bma. Divadelni
tŤojice si hned po páí mi,
nutách ziskává diváky. Těž
ko s€ bránit v některých
chvílích smíchu, "Náš festi,
ýal je o pohodové zábavě.

Lidé sem dejezdi dělat n€-
pořádek, Na tom naše akce
stavi," usmivá se Pospichal,

Kdo zrovna nesleduje
představení či jednu z de,
§ítty kapel, \,yužtvá koutku
s desko\,ými hrami, Na wé
si pfichází i milovníci filmu
v kíátkém pásmu §tudent,
ských snirr ú, 

"Večer 
pak

chystám€ dřevo na táboíák

HnA Hustopečští se v sobot! bavili na Háfo festu, Došlo i na divadlo fub: DéníťAndá Belá*Ná

lidé tady mohou i přespat
ve staneci," hlá§í pořadate
lé


