Pravidelné hudební pořady
Napsal uživatel Pavel Černý
Středa, 05 Leden 2022 21:59

Zdravím čtenáře FOLKtimu ve 22. roce. Chtěl bych v této hudebně skromnější době
připomenout pravidelné a nejen folkové hudební pořady povětšinou probíhající v různých
rádiích ne přímo zaměřených na folk a podobné žánry.
Rádio Česká Kanada
Jarčounova folková hodinka je průřezem hudební scény včetně propagace živých koncertů od
Strakonic po Brno. Premiéra je v úterý v 19h, reprízy ve čtvrtek ve 22h a v neděli ve 13h.
Pořadem provází Pavel Jarčevský.
Český rozhlas České
Budějovice
V úterý v čase 18.30h Pavel Zajíc představuje nejen jihočeskou folkovou scénu v pořadu Folkov
ý antikvariát
.
Následující dva pořady se zabývají i jinými žánry, přesto stojí za zmínku.
V Koncertní ozvěnách od Tří lvů uslyšíte záznamy koncertů natočené v rozhlasovém studiu
vždy v sobotu v 18:30h.
To Kulatá muzika ve středu v 18:30h se zajímá o vydaná CD ať dříve či nově vydaná. Český
rozhlas Pardubice
Víťa Troníček a jeho Folková pohlazení jsou vždy s nějakým tématickým zaměřením. Kdy?
Úterý po 18.h.
Český rozhlas Olomouc
Neděle po 15.h Sandy Nosek velmi často představuje záznamy z různých festivalů jako jsou
Banjo Jamboree, Mohelnický folkfest či Porta. Pořad má název Na cestě. Pokud v Českém
rozhlase nestihnete první vysílání, v nejbližší době jsou zmíněné pořady k dohledání v archivu
pořadů.
Rádio
Proglas
Za zmínku stojí Hitparáda Kolem se toč, kde se objevuje řada interpretů z různých žánrů. Je
zde možno hlasovat a soutěžit a tudíž i vyhrát nějaký ten hudební nosič. Pořad převážně
moderuje Milan Tesař. Premiéru je možno naladit v neděli v 19.15h, reprízu v pondělí v 16:55h.
Po předpremiéře v neděli po půlnoci je možné hitparádu kdykoliv najít v archivu rádia.
Jak se vám líbí je zaměřen vždy na jednoho interpreta či skupinu a různí moderátoři s ním
provádějí rozhovor proložený hudbou, případně může jít i o živou nahrávku. I zde jsou se
hudební směry různé. Ve všední dny je čas stanoven na 19:15h, v sobotu na 15:15h. A poté
samozřejmě je k dispozici archiv Proglasu.
Jediným pravidelným streamem
mimo rozhlas je úterní
Spolu se Sár
ou Novou
. Začíná ve 20h.
A teď už mi nezbývá nic jiného než vám popřát příjemný poslech.
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