Program TolkienConu 2020
PÁTEK
16:30 – 22:00 REGISTRACE (Pokračuje v nemasové míře i později, a také v sobotu od osmi celý den)
Tělocvična
19:30 Oficiální úvod TolkienConu
20:00-22:00 Balfolk – taneční rej (Martin Ozzy Chlebek)
Balfolk – to jsou desítky různých tanců z různých koutů (nejenom) Evropy. Přijďte se seznámit s jednoduchými tanci od
Skotska, přes Bretaň, Poitou, až po Makedonii. Že netančíte? Nevadí, během chvilky se je může naučit každý.
Testováno na lidech!
22:15-23:45 Vítězové a poražení uplynulé dekády ve světě videoher (Gavroš)
Zrychlený průlet dekádou ve světě elektronické zábavy. Podíváme se na to, co se podařilo, co už tolik ne a co nás tak či
onak pořádně překvapilo. Videohry získávají na prestiži a teď dokonce mají svůj samostatný blok na TolkienConu. Co
bude dál? Kam ještě stoupat? I do budoucnosti se nakonec podíváme.
Třída
19:45-20:15 Vyhlášení soutěže O Gondorský semenáček
Vyhlášení výsledků již čtvrtého ročníku této literárně-výtvarné soutěže inspirované tvorbou profesora Tolkiena. Více
informací o soutěži můžete získat na adrese http://mittalmar.blog.cz/1902/o-gondorsky-semenacek-2019-propozice.
Součástí programu bude vyhlášení vítězů, předání cen a autorské předčítání.
20:30-21:30 Beseda: nadáváme na Zaklínače na Netflixu (moderuje Barbara Potty)
Byli jste zhnuseni, znechuceni, zděšeni či jinak zhrozeni Netflixovskou adaptací Zaklínače? Přijďte si postěžovat!
Vybereme společně nejhorší moment, nejhorší postavu a nejhorší díl, a na závěr si pustíme Toss a coin, protože fér je
fér. (Můžete samozřejmě přijít i pokud se vám adaptace líbila a hádat se dle libosti, ale nečekejte sympatie
moderátorky…)
21:45-22:45 Bardské vystoupení (Lennonka)
Skřetí balady, elfské odrhovačky a vůbec písně z Ardy i odjinud.

SOBOTA
Tělocvična
9:00-11:00 Pohár plný čirého světla (Andre)
V přednášce přímo navážeme na téma minulého roku. Podíváme se na vztah světla a tmy, stmívání v doslovném i
metaforickém významu. Pokusíme se ukázat si, jak je postupná fragmentace primárního světla zároveň fragmentací
významů a jak se tento tvůrčí proces analogicky zrcadlí v Tolkienově díle – jazycích, mýtu, světě a jeho obyvatelích.
Tuto dynamiku si ukážeme nejenom na příkladu Silmarilů, Fëanora a Ungoliant, ale také Thingola, Berena a Lúthien.
Uděláme si odbočku do Snorriho prozaické Eddy ohledně vnímání samotného termínu Elf na polaritě světla a tmy.
Dramatickým zakončením fragmentace světla a tmy bude poslední z odlesků primárního světla v podobě samotného
Froda.
11:15-12:15 Ženy v Tolkienově světě III: Tolkien a gender (Barbara Potty)
V posledních dvou přednáškách jsme si prošli ženské postavy v Tolkienově díle a podívali se na ně z hlediska toho,
jestli mají nějakou vlastní osobnost, vůli nebo zájmy jiné než „šít manželovi zástavu“. Tentokrát to vezmeme z většího
odstupu a zhodnotíme, jaký byl vlastně Tolkienův celkový pohled na genderové role, jak genderu vůbec rozuměl, a jak
chápal roli žen, mužů a případných jiných genderů ve Středozemi.

12:30-14:00 Heraldická symbolika v kultuře Eldar (Lokýt)
„Elfí erby jsou čtverce s kytkama!“ Je to skutečně tak? Znali Eldar heraldiku? Jak potom takové symboly vypadaly?
Kdo je užíval a k čemu mu sloužily? A věděl to Tolkien vůbec? Sonda do zákulisí autorovy tvorby, do struktur elfí
rodové společnosti a do metod její vizuální sebereprezentace.
14:15-15:45 Když mrtví bojují (Františka Vrbenská)
Kdepak, nepůjde o zombie, určitě ne v současném pop-fantastickém pojetí! Budeme sledovat stopu mrtvého válečníka
napříč mýty, příběhy literárními a filmovými… a skutečnou historií. Kdy je člověk natolik fyzicky ze hry, aby nemohl
jít za svým cílem? A co je silnější než smrt?
16:00-18:30 Hobit, cesta tam a možná zase zpátky (Falešné společenstvo)
Velevýpravný muzikál o tom, kterak hobit v nejlepších letech opustil svou pohodlnou noru a vydal se do nejvzdálenější
pustiny světa stínat hlavy drakodlakům. Nebo tak něco.
18:45-19:30 Koncert kapely Wicked Willows
Repertoár folkovo-středověké kapely Wicked Willows se inspiruje evropskou lidovou hudbou a pověstmi. Zaposlouchat
se můžete do temných tónů severských balad, středověkých písní a do svižných tradičních melodií z Irska a Skotska v
překvapivě originálních aranžích.
19:45-20:45 Echoes from Middle-Earth (Vincenzo „Glindar“ Pasquarella & Bogdan Craciun)
Our Italian guest will perform several songs connected with the poems from The Lord of the Rings that inspired them,
with a short presentation of each song to illustrate the inspiring source and to explain the main content of its lyrics.
Young Romanian illustrator Bogdan Craciun will create an original artwork extempore inspired by the music that
Glindar is going to play.
21:00-22:00 Koncert kapely Mluvící šutr (Odie, Gilnar + Zurg)
Mluvící Šutr je nedbale elegantně dezorganizovaná skupina, hrající hudbu britských ostrovů s lehkou příměsí
popkulturních referencí. Přijďte strávit pohodovou hodinu se známými fláky i obskurními zákoutími folkové YouTube.
22:30-00:00 Víno a další tekuté slasti Středozemě (Belcarnen)
Proč dokázalo zrát víno z Jižní čtvrtky do krásy i několik desítek let? Baranduina alias „Dlouhá zlatohnědá řeka“, dle
hobitů Brandyvína. Copak jí asi protékalo? Původ hroznů (půdní, klimatické a další podmínky) versus ruka a úmysl
vinaře ve sklepě. „Naturální“ produkce a její limity. Jsou elfové imunní vůči alkoholu a kolik toho musí vypít hobit, aby
spadnul pod stůl? Widmarkova metoda výpočtu zodpoví, pokud ovšem seženeme intoxikovaného hobita. Tematická
ochutnávka tajemných vzorků (v homeopatickém množství) samozřejmostí!
Třída
9:30-10:00 Zhrzenci z Mandosu (Maeglin Gondolinský – Tani, Celebrimbor Telperinque – Polly, Gwindor z
Nargothrondu – Třezalka, pěvec Daeron – Aredhel, v roli Mandose – překvapení)
Čtyři elfí šlechtici. Čtyři zemřelé duše, čtyři zlomená srdce a čtyři poháry s vínem. Odvrženi svými láskami, zrazeni a
krutě zavražděni bloudí síněmi Mandosu. Temný Maeglin zhouba Gondolinu. Celebrimbor Teplerinque kovář
zavražděný tím, koho pokládal za přítele. Gwindor z Nargothrondu, jenž zachránil život svůdci své dívky a zhoubě
celého města. A na závěr velký pěvec Daeron, který při hledání své milované položil život. Čtyři duše s ranami tak
hlubokými, že je dokáže vyléčit snad jen projekt paní Este – terapeutické sezení v síních Mandosu. Tak se tito čtyři
setkávají nad vínem a mluví o svých životních osudech a láskách.
Krásné elfky! Zlomená srdce! Zrádní smrtelníci! Divoši z lesa, co smrdí! A možná, když budete pozorně poslouchat toto
scénické čtení o jednom jednání (ovšem výživném), se dokonce velký Daeron rozhodne potěšit Vás svou písní!
10:15-11:15 Harmonie sfér – odraz středověkého chápání hudby v díle J.R.R. Tolkiena (Odie)
11:30-13:00 Den D a Válka hněvu (Zurg)
„Vojáci, námořníci a letci spojeneckých expedičních sil! Oči celého světa se upínají na vás.“
Jaký by byl svět, kdyby vylodění selhalo? Kolik z obyvatel Evropy by mluvilo německy, rusky – a nebo možná vůbec
nijak? Člověka až mrazí, když si uvědomí, na kolika detailech mohla „největší obojživelná operace v dějinách“ selhat.
A přesto. Před několika lety se mi poštěstilo zúčastnit se oslav 70. výročí Dne D. Na pobřeží severofrancouzské
Normandie jsem mohl mluvit s veterány války a navštívit místa, o nichž jsem doposud jen četl. Byl a stále jsem těmi
příběhy uchvácen. Chci se nyní společně s vámi zaposlouchat do šumění vln a třeskotu pušek, dunění děl a křiků boje a
položit si otázku: o co zde kráčelo? Co vše bylo v sázce? A především, nakolik může prostý člověk ovlivnit běh věcí –
když jediná pomoc zpoza moře jsou opět pouze lidé?
13:15-15:15 Zpropadená entropie (Monster)
Vyhrají v hodu mincí trpaslíci nebo trollové? Kam míří čas? Proč nemá díry a jak s tím souvisí energie? A co na to její
démoni? Jak souvisí informace s překvapivostí? A kolikrát je potřeba se na ni zeptat? Proč se některé věci hýbou a jiné
moc ne.

18:45-19:45 Tolkien a historie anglických Vánoc (Laisi Finwen)
Oddechové ohlédnutí za vánočními motivy v Mistrově díle a jak to bylo doopravdy.
21:30-22:30 O hobitích zahradách a Gertrude Jekyll (Eibe)
Co mají společného hobití zahrady a britská zahradní architektka konce devatenáctého a první třetiny dvacátého století?
Kdo byla Gertrude Jekyll a čím je tvorba „matky typických britských zahrad“ zajímavá? Přijďte si o ní něco
poslechnout, podívat se na obrázky a třeba si i popovídat o zahradách.
Deskoherna
13:00-16:00 Deskové hry s tematikou Pána prstenů a Hobita
Koutek Roklinka
20:00 Večer v síních ohně

NEDĚLE
Tělocvična
10:00-11:00 Elfí bard Tinfang, ztracená postava Tolkienova světa (Lokýt)
Řadu důležitých postav svého legendária Tolkien rozvíjel po celou dobu své tvorby, jiné do jeho světa vstoupily až po
mnoha desetiletích autorova života. Jen málokdy se ale stalo, aby některý ze zásadnějších aktérů naopak beze stopy
zmizel. Pojďme se nyní seznámit s jedním z nich, umělcem tak legendárním, že ho vůbec nikdo nezná.
11:15-12:45 Konec světa/Zánik Země (Tomáš Petrásek + Darth Zira)
Čeká nás konec světa? Kdo by o tom mohl pochybovat, když se na tom shodnou vědci, pavědci, konspirační teoretici,
environmentalisté, survivalisté i věrozvěsti nejrůznějších vyznání! Lidstvo už přežilo bezpočet „konců světa“ – a zjevně
se nedočkavě těší na ty příští. Pojďme se spolu vážně i nevážně podívat na to, jak si konec světa představovali naši
předkové, jak se apokalypsy všeho druhu pevně zabydlely v literatuře i ve filmu – a taky co na to všechno říká moderní
astronomie, biologie, klimatologie, antropologie, sociologie a další vědní obory.
13:00 Oficiální řízený zánik (pouze letošního?) TolkienConu
Třída
10:30-11:30 Koncert Poetického Hudebního Společenstva
Letos připravilo Poetické Hudební Společenstvo zvláštní vystoupení, kde se po vzoru elfů z Roklinky bude v písních
vzpomínat na významné události, osobnosti i místa Středozemě. Vítáni nejen elfové!
11:45-12:45 Bardské vystoupení (Máša)
Struny zazvoní a hlasem čistým vzpomínky, sny i taškařice z Kraje a jiných míst vytáhne Máša Vrána Súrendil, která
Vám opět přináší svou novou autorskou tvorbu.

CELÝ CON
ČAJOVNA LOVCŮ DRAKŮ (Nenymir & Halfred)
KOUTEK ROKLINKA
Místo vhodné k odpočinku, povídání, zpívání a tvorbě, workshopy, zábava. I něco k snědku a pití se najde...
Každý je vítán, stejně jako v Roklince.
HRÁČSKÝ KOUTEK
Karetní a deskové hry k volnému hraní
KOUTEK PRO RODIČE S DĚTMI (svépomocí rodičů, vyhrazená třída i pro přespávání)
STÁNEK S KNIHAMI STRAK NA VRBĚ

