P@MNroOW
n e\A/s
Haloo everybody,it"s a powvolv time!
zdrávím všechny přÍzniYc€ našichtrádičnícha oblíbenýchzimníchhalo!ých powlvo!í. \ěřím' žese budemevšichnibÁJečněblvit a káždýsi na
13.zimnímpoÝwownáite to' z5 čímtám přije|.
Tento řok js|n€ přo vás v},brali ''staronorý'. ař€ál v Přaz€ - DolníchPo.
černicích'
kde již v minulostiněkterez ročnÍků
zimníchpowwoÝproběh.
lý Je to ÉijeÍnnýprostor s ochozempro diváky á ve|koutělocvičnou'ob.
samozřtjmě nezáhálíme á prŮběŽněshánímeprostor s většíkapacitou'
abychom do budoucna mohli přivítát vícetánečníkŮ'bub€íků á zpě.

váků! a táké úce náďšenců' Iíeři si tuto kaŽdoroční akci naplněnou
n€}n hudbou a tancem oblÍbi|i. velkÍ,n sn€m zatim zŮstává účast

zÉváků a bubeníkú
některéz mnohaseveroamerickýchindián
ských skupin.

I.'ždý řok se snnžíme'Áby s€ našepowlvow zl€ p šovála Á nabíd|'
vš€m zúčaftněným kvalitní a pří&mné zážitky. Pevně věřím' žese
nÁm inovac€ daří a bud€me v nich nadÁIe Dokračovat.

Minulý rok j.me zprovozni|i i internetovéstránky (ýwý.powwoÝ.cz)'
na kt€řých nájdete infořmac€ o ví.ch našichi evřopských powriotí'
kterých se úspešně
zÚčastňujeÍnnohonašichtan€čníkůa kape|.
N€boÍe se předv& v tánečníáréněto' co opraÝdu cítít€ :
Hodně zábávý tanečníchúspěchŮ'na|ezenínových přát€l v€selou mysl á ot€ÍŤenésrdce
'
vím všem
víÍn
všempř€
Dř€jlee
cika|a.
v. ýÝ Ý - Ý Ý
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Zpa,,na okrtenící

v našbhkaždo|očnjch
PowwoNewss9\lětšinouzabýýánetanečninjténaÍy'
a p|& bychse rad v |ďošnjn\,ydanÍ\lěno.
pdýMowse neobejdebez zpěvákěa albeníkd'Jsou to oni ktell \dával ú.
valýícenašjnkpebn a fudbě' neboťžádlÉ
nu s a tenpo Íance.struéné
bčeno'bez nghby to nešba powwowna phyback si oryvdu nedoka u piedstavit
Nazačátku
bychsevrátj!dostručné
hjýorieiad}árského2PléÝ!
a búraváuivcecháchana hŘvě' a tinwdalcíkvšei
ZačátkensedndesátýchleÍ2|'s|oletise na se\Erucech fornuk jednaz Wnich s kupn' vrnávajicich kulturuse\efuane
pranenynbrnac i
rckých jndiánů'a krďně Íálbřenia všin caje s nin spolené
' se vénuii ndtánskéhudné.Tehde)ši
atďa hudebajoblaýiby, ÉlnjMeere, a Íakse sháně,' k.le se Clab'Asjnejýh zkušďoýí ý čeryabz tehdeiš
ko ýý.
i) inďal stvÍ'
chodnÍho
Mneck4 Kere něb i přes socialisi,kézfrzgnÍob|a/skouzákladnuvyznavač
Béhenosndesďých letse s ul1|áienin&lšich ndianskýchskrptnpo celézeni pisnézdokonalujj,abypoóátken devades*
týchbÍ(hldaědiky PáClukoBuuisnu a PiiýuPu k ia|ona9in)zažjb jnď *é hautíakaPelyu
ob.ovskýranach' se
"ás
založehiBlnclbncq@1! v |oce 1991'|.teÚ spjt lrdjáry cďh' Mďav! js|ovenska'se takPísně
dosta, k šnšiýeřeiaostj,
zatěch několikdese|iletiunás]'Žnikbnrc,lb indiánskýchhudehníchskupi,a nékleré
z nichdodneshnjina našbhiza
Pďrě véňn'žeu ašinásled@,hi b!d@ ÚspěšrěPďEčovat v našeŤodka u a a<lkau sever@ne|ickýc.h
lndjď Ů' hen
prc nás na/ždyzůstanou
velkýn vzo|Ě/1i'
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a Í,akkeťeJu...
9,{álter
Black BrÍďgeSÍngers
Nase Wni iRdiánskéhudebni s5kupeni Whjch č]enů
knene Bíý Vanpun' KeÚ se zadoužilnejeno rozvojbub.]o.
PŮvodníjrérb kapetyjePine Fic&p s/'rg|árs

Dead Dog Singers
éts'rr.ýelřdian coÍalu a pkteb'
Někteři ze denů kapely psabit d É v rDÚch
rneckýd1 a rolských pt^ýwow
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indiá nských hudebnich

eskupenich

HÉji Ra eských,

Rě.
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čangleška Nunp a s ing ers

členaE lnclian Ca|ralu a knene Wnyan ah Thi

PrÝni rakusy a z p iváni da|avány jižod roku 1990
zPiva]ih]avné]akÓÍské
Plsné

Walden SÍngers

ělerr,vé Llgy ]esnl nau.lros|i

Dřive hrá]itĎd,aden

a}d |á'ds,'ge.s

7L"áb" ÍLa.
?owwow...

Hudba PÉriních i|ŤliánůnúŽe b':Ťrozddéna da tiechkategarii pisně sloŽe,é zvďá]ú PisreslaŽereze
s]ov a pisre kanbinují.i vc,<á]ya slaýa v .e!é incljárekézenjseskládaji llové a navé pistě Při hrafl
pisni se.!od|Žuji claná p|a\4d|a KaŽclá kapela ná sýďo h|avniha zpěváka a vdký repenaár pisni' kÍeún
obsá h,e jakdkaliv tanďli kat egorij Nau€ , i
kaŽ dé pisně Ýlžadie abravskau dávku pjle a maho h.ý!il]
t.éninku' Dalxénu zpěvái,aýjsÍačíslyšď nějakou piýň někalikráta hne<lje schcpen se s/adř s osla|,tm,
všechny pis1ě hrané napfufid]
skupinu hdi. tlélÓst neLĎ přec!frét

Ýy1xávéji rejakýpiiběh
Ós]avuji něJakÓU nyšlenku
nío
osob!
H ucba ]e z áz nafreŤ skLnkn frinu]ych J sÓuésÚch.
2á2 ftfrefr 2l\ Óu

9"b""a Íanec...
sÍá/o se /Ž sÓ!čásl' našich Poý]ý]Ó\!. Žese tzv
DekaÝýtanď usPaÍáC!ává
a vŽdyse v'bha]ona
,ďo lidskéha neba potrebného (zviiaÍa' louka
atd',| Traclicetahato wbíráni cla cleky' se kterou
wb|ani je.ljnci obcház qj z a zpévu písre tanďni
arénu se zakďenjla,a vše.hpa\\\aýJrořáda.
ajch v Evrape a]e samazřelně iv UsA a Kana.!é
aclku.l slavnon po'|!vaý| a tracllce s ni spajeÍ]e
Lel6 buclefre ý'bibI na kaPly ktere
rftházi
Óbslarávaji plsné a bď Jieých bytarečnici ne
nÓhlitancÓvat a rĎsluchad by byly ÓchÚen] Ó 2a
]nave n'rcrcde Pisre everÓaŤenc\ich indla
,ú Nékerékarely pÍijjŽcléiz velkédá]kyčize za.
hranjčj a ta @ se v Dekovdn tancj VytEE rozcle]|
se
Dak h]avnirnrddatelvšen kape!án Vétšil]ou
šává' že nístnj kape|y nakonď šejně ýuj dilclaJ|
tékarEle' Kerá př!]élaz rejvětši C!áIý rak jak se to napříkla.!stalanán vNéne.ku netĎ kluknn z can.
91eškaNnpa v Palsku,
Věřjn' ženyníiiž chá rde že Dekovj tarec nenj jen nanýra apa nizátaru ja k dostaÍz lic!íFEníze ale žej.]e
a clcbrau tra.ljcj která nÉ svujsnvs| '

@
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Ío,,o,tn je žiaot,
oslo,ruiežíuot

i"k" ffi""Ú...

Tarec je traďéni sloŽkou nnúa ýverÓarerických
.lonqothjch obřx!'' lncliáni p!áni i lesŮtarpavali
velnirádla jejichtanečnikrokyse velni ěasto od
.ozo'aly 2 daýrych ".ena\Ch 2ý,| rďsna p?
''
1!f'Ct tfre.Ú ?na c,LFfrrcžs',]ta^ú hcFfralt
bohďou hjšorii a incJiáRi pbsné věú, keÚIarec
l čeftv slonŽ'' vtchr y tance by y spak re s nábo
ldreďl^] rřed\ adq] ?ý'ia.a ]da'ďt] ě.JzreTh'
hody Vftíý, ýyš.'akujia éastahraLru fuhana jakÓ
Íě,re se pa^c]áleděl naosÓnl s/rolroÉ (/éroLé
a knďÓvé, kterése ]išjd]e zanéřeni fu.
spo'ďenrG roft.\é n'nr|F laé:re'v'1 a)].]
vlastenďké, ýúečni a bkfte
ierotjckého cha.
ra}<ÍeruTanečnicl se při tarcích vŽclypchyblji pa
sřé hoclircý'.h |)čičeL lěue 'tančj19 C]ráze
slÚne' v ýnu tÚbnu' l<teÚ syntr]izuje |idský Pús
a tiB zák]adníryfuy veýeÉtb života PřďaÚnus
tarcea huclby hrá|a nadále tfaje přin.ljánskén vy.
jadř.,,/ánÍv}2nanrpu ra|i

Cobp
,8,oů

enÍry,..?

G d drfu/. F ve|, r1up |nPcrcdotóE"ft d?P,
a ř z]dýnhřdEnpqw\ý JetaPro@! hrev a zv!
kú'les reři' P n bnb vstup utvaiíÍarcónic jobhd,i qo
ces4 p'' l fe'eř'/sa/ l edcucn a'ei, p'edslaýa'a.' jej eh
p.fu ,'w * r /d.
|"F'r' šJll Té(hf p]i soJ@sr,rcl.
kladnbh. tii Pro ženyatiiprafužesoulágívš|$uje
oneř / | b/ce (lei. F !é!'d B .uŽ|Ír aŽe.á. kte
ří lauži]i v arnádé |cožje pl<raďyán ze staÚch doh
kdy fužj Cdctazel na ýdďné slezý) a zpivá senaza
čátkuÝášiayjndk1Nkýchďtýt'

AatllÁulin
aýn5clim
|oukklů,m

Brbt

- tn jebuh

a th*nt sráce....

V indiánské fibzofli synbotzuje bubd redé}itelnd
je&du ninulstj, přítanrcsti a budaÉrcstj' Tata
je.hďa te kruh' spojujÍci|tcla bubnavár.ípředstavuje
vďre ýfry Fircc}y Udery bubn! jýu jako liclsbi
Pús, stejné t* vechny základniýny veškeétb
2ivola fualo le bLDŤ re]d:/e,'léjj,sonáý''1.2't'.
ho pov|vtovi' neboťzpevácia bubenici ulávaji rlnus
a tenpo tan.e. Búen přnašillut'aÍ srcbe naŠiMatlíy
zeué na Paw\wv!' kde jej nM o! s'šel Všicb,i,
BLbnováui tak navraci ýšeďlrc zPét da rovrcv áhy
|tlŽďe tanco\Et' zpívat, rébojen |ak pos|ouchat, to
I4rcha indiánŮvéÍjže bLtÉnjedarefr(n ve]kého
deha a bhazwk boure je vy@láván jáo sanc'trcu
d6! Ť.lo JJk č!ýJe žtjeu\nt'bub.- B-terF
',,rvaře. ze d\pú clu.hu ýyznann'ct pro inclián'
zed|e\a a z Lbe' la| adfub..]eý'rcbenz v'dlě
barerb knere rebÓ z abi,baRých deek dÓ kfutc
veho čiosnistďnéha ránu výraba blbnu je obřaď
niprocés' Aby ÍJoh|Úrab.e zaějt s přiFaýau, nusl
nit clobré ún'sly a poďve nalaclěnu nysl. Íýa
Pďlnjnky by aÉý býI q1néBy.aby neby] korečÚ
Múžeý
\jšedek poznanenán negďivulnisi18i
iét že tó. b.b.u b) pat b'l přtlišýysď' čl nizlý
rán nebo kťiŽe by noh|y prasknoú Jsouti však
záklaclni postury řáclné .l..c'.Ženy buben zi s,á svou
vlagnj idertitu a bude vwdávat kladnéPÓcity !\4é1o
by se s nir,.chá2e4 ]a\o sllclshaubýas1! )d\o se

nuŽe uěinit šťastnýn,jste ]i

vás P@budt

jakÍ'2icky' taki

B-ben 1e ,žcl1E'|eŤ /'o'![oť uctl,é. \a.lo|] těba
ken a jiÚni nnÍeriálnini i penéŽníni dary H|avri
zpvák rczdeli týa dary bvnýň dilď tak, Že le
pcstupně pře.lává ašatnin sec!ícjn Fojeho |evci' E
Ýěru haclinouých ručicek TÍn dává rajevo své |z
nánj všefr. ]neňudiJi sÚn ta]eňem .luchy bubnu
cáýo se slarcVl sÍř'Že hÓnu, KeÚ Ýšará rejen
a Fho tělo, aléi a duši' Buten by se nefiěl clostat cla
nin, kle je přílš tepla' přilišchlaclna nďa v|hko Je
d.jcžJteaq 5l bubcn sqaýré ,y,ddď Žp\al 5
.ladÓ,dl
sFotj!ž.é

\ bubr.fr

4lddéF,n

Ph,,: 1z\o

nďe přjliš vygka' Buben, na }óeú Ýnehrak'
|11dbý zakrý pikÚvkou'

by

pidltdsltl
D*uieme
Ňm,
t|dí
sejďouko
i|ormou
i sponlontli
J d ^ ] .\l d é t|ar c' /Té \! bubno ,dr ,r aj ' \/d |.,r c
[Pnlel08|
lodile|
naus!0iádhí13'
te!káho!0\1l/io!Í
1al

I r . II .7...rr)
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Akce pořáda]Épra indiá]]ynai sice danýnějakýčasovýhanno]\agralnale ne vŽdyda|dek jeho strŘtlitnuda.
drŽeniPÓsunuténu
začáÍkJse Íi|á
tedydaba právěvhadnáprozačálek
akcečjanvÍyFrota
llebudlenetrDélivi
a zachoveilekld "indianÍÍne.'

