
05          PROGRAM
02 P

Á STUDENTSKÝ MAJÁLES  - DnB AFTERPARTY 23:00
Než na Studentském Majálesu v KomárovČ utichnou poslední tóny, bude se na Favále už rozjíždČt oficiální DNB Afterpárty. 
Na starosti si ji vzali ostĜílení pánové z Redrum crew. Akci ve 23:00 odstartuje dj WIIT. Po nČm se po delší pauze na 
Favále objeví matadoĜi Mystique a Helmut, kdy oba lámané beaty roztáþí déle než deset let. A pekelnou jízdu až do rána 
obstará dvojka PANZER a HRR.NEC ve spoleþném b2b setu. 
A protože se jedná o afterpárty Studentského Majálesu, tak je vstup samozĜejmČ zdarma! Z areálu Majálesu vás pak 
rovnou do klubu zdarma odvezou speciální autobusy. 

ZDARMA

03 S
O DEPECHE MODE REVIVAL BAND, CHAMELEON GROOVE 21:00

Mikulovská banda, hrající skladby britské hudební legendy Depeche Mode, si na svĤj koncert na Favále pozvala jako hosta 
kapelu Chameleon Groove, od které se mĤžete tČšit na songy velikánĤ, jako jsou Red Hot Chili Peppers, Spin Doctors, 
Jamiroquai, Prince a další. 

90,-

09 P
Á BASS BASE - Trap & Electro edition 21:00

PĜed zaþátkem léta poslední edice Bass music akce, tentokrát jako Trap & Electro edition. Z Prahy dorazí dvojice Acustic 
Terorist & Wwera (Hipster killer), která se postará o skvČlý zvuk a precizní práci s mixem. Také další hosté namíchají 
výbornou selekci toho nejlepšího trap, glitch a elektra. 
Line-up: ACUSTIC TERORIST (Hipster killer), WWERA (Hipster killer), BIG FISH (Disqotek corp.), ANDREW DAREN (Ds 
crew), RUBENZ (Freshrosicko)

do 22h 50,-   
/ pak 70,-

10 S
O ZAVěENO

16 P
Á ZAVěENO

17 S
O CALLING THE RAIN - CRUADALACH, MORNA, WOLFARIAN, RADGORATH, ILL CROW 19:30

Když bohové slaví, slyšíme je až na zemi. A my se k jejich oslavám pĜipojíme. PČt povolaných kapel má za úkol bavit lid až 
do ranních hodin. Tato uskupení se svého úkolu velmi ráda zhostí. PĜipojte se také k tČmto oslavám životadárného deštČ a 
ukažte tak svČtu, jak se umíte bavit! Klub otevĜen od 19:00. 
LINE UP: 19:30 Ill Crow, 20:30 Morna, 21:40 Wolfarian, 22:50 Cruadalach, 00:20 Radgorath 

120/150,-

23 P
Á PROTEST TEKK - benefiþní párty na podporu Protestfestu 2014 20:30

Letošní Protestfest bude sice letos až na podzim, ale benefiþní akce na jeho podporu probČhne v tradiþním termínu! 
Zahrát pĜijedou ikony techno scény z pražského soundsystému KOMATSU: Matheo Izstvi a Ngr. Z domácích se pĜedstaví 
DJ Kosmik (Vosa) a DJ Checkmate (Redrum). 
www.protestfest.cz

benefiþních  
50,-

24 S
O DANSE MACABRE II: live The VIOLET TRIBE 19:00

Po necelém roce vás opČt zve na Favál taneþní lahĤdka Danse Macabre, která, jak doufáme, pĜiláká jak tribalisty, tak 
milovníky bĜišních tancĤ i brnČnskou subkulturu. I letos se budete moci pokochat pohledem na pestrou paletu pĜevážnČ 
temných a mystických tancĤ a nakoupit na malém tržišti s orientálními, steampunkovými a gotickými doplĖky. 
Hlavním bodem veþera pak bude vystoupení skupiny The VIOLET TRIBE, vĤbec první steampunkové formace, kterou 
budou mít þeští posluchaþi možnost uvidČt na vlastní oþi. Hudbu provází vystoupení špiþkových tribalových taneþnic, takže 
ani ti z vás, kteĜí Danse Macabre navštíví þistČ kvĤli tanci, se urþitČ nebudou nudit. 
DJ Zlyhad si pro vás na závČreþnou afterparty pĜipravil tribal/elektro/industrial /orient set, na který se mĤžou zavlnit i diváci. 
COME TO THE DARK SIDE - WE HAVE COOKIES! 

90/130,-

30 P
Á DNB DNA - Ibogain Morebeat & Dry-Rot 20:30

Poslední pátek v kvČtnu bude patĜit poslednímu dílu DNB DNA jarní sezóny. Aby to bylo rozlouþení, jak se patĜí, pozvali 
jsme þtveĜici severomoravákĤ. Protože se na severu vždycky hrálo pČknČ zostra, mĤžete se tČšit na poĜádnou nakládaþku. 
A když ze severu, tak nesmí chybČt dvoika.troika. 
První zástupce je Ibogain, polovina producentského dua Morebeat, které své tracky vydává na známém holandském labelu 
Citrus. Další vinyly s jejich jménem pak najdete na Fokuz LTD þi Industry. Druhým hostem z dvoiky.troiky bude Dry-Rot, 
který si na dnáþku stĜihne repete. Kdo ho slyšel poslednČ, nemČl by chybČt ani tentokrát. Mladou severskou krví bude 
dvojka Cooldy a Ron-X, kteĜí spoleþnČ v TĜinci už nČjaký pátek poĜádají vypeþená mejdla Future Control. Od Rona se 
mĤžete tČšit na klasicky ostravský trubka-tyþ stajl. Cooldy pak potČší vytĜíbenou selekcí všechny fandy raggajunglu. 
Rozlouþení se sezónou si nenechá samozĜejmČ ujít rezident Hrr.nec z Redrum crew. A opČt jsme se vrátili k heslu "mládí 
vpĜed" a na dnáþku dostane prostor pĜedvést se brnČnský mladý stĜelec Fil White z Trenikl soundu. 

do 22h 40,-   
/ pak 70,-

31 S
O THE PARANOID (SK) support WE ON THE MOON, EXOTS 19:30

V rámci dvoumČsíþního slovensko-þeského turné k novému albu Sedem, þítajícího 14 zastávek, zavítá na Favál poslední 
kvČtnový den slovenská rocková skupina The Paranoid. Spolu s ní vystoupí stylovČ spĜíznČná oblíbená brnČnská banda 
We On The Moon a pop-punkoví Exots z Jablonce nad Nisou. Klub otevĜen od 19:00. 
Line up: 20:00 Exots, 20:45 We on the Moon, 21:45 The Paranoid 
PĜedprodej vstupenek v síti Ticketportal.

149,-

Aktuální info najdete na WWW.FAVAL.CZ


