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První letošní akcí byla výstava Emílie Rigové „REVIVE/PURANO HANGOS“ („Oživení starých Hlasů“), která 
běžela v pražské galerii The Artivist Lab Kampusu Hybernská. Dnes je výtvarnice jednou z nevýraznějších 
postav slovenské umělecké scény, o čemž též svědčí získání prestižní Ceny Oskara Čepána. Tématem výstavy 
byly notové záznamy tradičních romských písní, kterým vrátili život Neromové. 
Spojení světa romské a neromské kultury představil na společném streamingu „Praha žije hudbou“ muzikální 
vystoupení zpěváka Davida Krause a kapely Gipsy Brothers. 

V srpnu v rámci festivalu KoresponDance Vás překvapili interpreti Lače Manuša a DjGadjo.cz tříhodinovým 
setem plným romské hudby s mixem world music, balkánu, latiny, jazzu i pradávného funky disca. 
Na „Barevné devítce“ sklízela potlesk kapela Gitans, která čerpá inspiraci z romské hudby celého světa – 
Balkánu, Španělska, Ruska i tradičních slovenských romských písní. 
Jedinečných vystoupení si fanoušci světového romského festivalu užili i v září: 23. 09 proběhl koncert s prvky 
klasické hudby v podání Jána Berky Mrenici a sólistů. Jeruzalémskou synagogu naplnili zvuky houslí, kytary a 
kontrabasu doprovázené krásnými zpěvy mužských i ženských hlasů.  
O den později se v pražském Jazz Docku odehrál koncert Gypsy Jazzu. Nizozemská kapela The Rosenbergs 
přivezla vše, co máte na tomto hudebním stylu rádi, a ještě něco navíc – inspiraci španělskými rytmy i hudebními 
velikány moderní doby od George Gershwina, přes Charlese Aznavoura až po Franka Sinatru. 
Mezi koncerty jste měli možnost navštívit výstavu „Tváře“ od Ivety Horváthové, jejíž vernisáž se konal ve WAID 
Bar & Coffee Praha. Malováním se zabývá už dlouho a delší dobu je také známa mezi příznivci Art brut. „Tváře“, 
které představila v rámci festivalu Khamoro, jsou jedním z hlavních motivů, kterým se inspiruje. 
Ani letos nechyběla populární „Khamoro párty“, na které vystoupili Čhave Romane CZ a Feri & The Gypsies. 
Událost, která se uskutečnila 25. září v Gauči ve Stromovce, doprovázel výrazný zpěv, flétna a energická 
rytmika. 
Zástupy romských akordeonistů hrajících gypsy jazz na světě nenajdete. Ještě méně je těch, kteří se dostali ve 
svém žánru na světovou špičku a při tom si zachovali hudební autenticitu vycházející z inspirace z jejich země 
původu, což je v případě Mariana Badoi Rumunsko. 

V doprovodu kytaristy Jorise Viquesnela a kontrabasisty Olivier Loranga vystoupil před publikem Khamora 26. 
září v Jazz Docku. 
Pandemie Covid-19 vyžádala přechod zimní části festivalu Khamoro do virtuálního světa monitorů a reproduktorů, 
neubralo to ale na jeho kvalitě. 

První den festivalu, 28.11.2020, se nesl ve znamení tradiční romské hudby. Na Vašich obrazovkách se objevili 
známé české skupiny, které uchvátili posluchače pestrými rytmy čardaše i melancholickými nóty, inspirovanými 
složitým životem. 
Jako první vystoupili Surmajovci, kteří zahráli společně s kontrabasistou Petrem Novákem, houslistou Viliamem 
Didiášem, zpěvačkami Janou Surmajovou a Silvií Táborovou. Publikum zaujali známé romské písně z českého a 
slovenského prostředí, což se projevilo i na krásných komentářích přímo ve facebookovém streamu. 

Jako další jste měli možnost slyšet Bengas. Kapela, která procestovala svět, vás donutila vstát z vašich gaučů a 
tančit doma, jako kdybyste byli na jejich koncertě osobně. „HOP HOP HOPAA“ se mnohokrát ozývalo z on-line 
chatu. 
Na závěr koncertu vystoupili Mário Bihári & Bachtale Apsa. Jejich repertoár spojil pestrost tradiční romské muziky 
s rytmy latinské Ameriky, Ruska a Slovenska. Jako host se v několika písních objevila všemi milovaná herečka 
Bára Hrzánová, která zpívala v romštině. 
Druhý den, 29.11.2020, byl věnován hlavně zahraničním interpretům, kteří s sebou přivezli inspiraci z cest i 
země původu. 



Unikátní soubor Fricska Vás ohromil dynamickými tanci romského folklóru prostřednictvím strhujících rytmických 
inscenací. 

Jako další vystupovali Puerto Flamenco – silná pětičlenná sestava v čele s tanečnicí Francescou “La Chica” 
Grimou, kterou doprovázeli některé z nejlepších sevillských umělců. Uchvátili Vás kombinací neomezené hudební 
energie flamenca a svou taneční virtuozitou. 
Skupina Kale, s novým ženským hlasem slovenské divy Adriany Drafiové (alias Gitana), představili jedinečný 
zážitek z české a slovenské romské muziky. Rytmické hlasy a kytary zaplavili prostor La Fabriky i Vaše 
domácnosti. 

Hudebníky z Traio Romano s sebou přivezli energii romské hudby z Rumunska. Kytara, housle, kontrabas a 
bubny vytvořili mix tradiční romské hudby s doteky swingu a pestrého flamenca. Unikátní hlas frontmana Gavrila 
Borkiho často srovnávají se Šabanem Bajramovičem, který byl legendárním srbským pěvcem. 

Marcela & Los Murchales z Francie přinesli do La Fabriky i on-line prostoru nepopsatelnou atmosféru melancholie 
smíchanou s rytmickými houslemi, kontrabasem a kytarou. Zpěvaččin jedinečný hlas odráží roky těžkého života 
na Slovensku, odkud pochází. Energie této formace byla vyjádřena vesmírem silného zpěvu a slavnostní hudby. 

Záměrem mezinárodní konference 4.12.2020 „Romská literatura – Věnováno památce Rajka Djurice“ bylo 
shromáždit romské spisovatele, vědce a odborníky, aby hovořili o romské literatuře jako o mezinárodním a 
nadnárodním fenoménu, sdíleli dobré postupy, nápady a zkušenosti. 
Na konferenci vystupovalo 12 panelistů - romisté, romští spisovatelé a lingvisté z Evropy a USA. Diskutovali o 
celosvětovém fenoménu romské literatury, psaní poezie v romštině a dalších podobných tématech. Setkání 
proběhlo on-line pomocí aplikace zoom, veřejnost měla možnost sledovat průběh a sdílet názory díky živému 
vysílání na YouTube. 

Za Khamoro 2020 a #KHAMORONLINE vděčíme našim partnerům: 
Hlavní Město Praha, Ministerstvo Kultury České republiky, Bader Philantrhropies, Maďarský institut 
v Praze a Slovenský institut. Hlavní mediální partner: Česká televize. Mediální partneři: Romea.cz a 
Romano Hangos 

Text: Vladislav Nagaitcev 

 

  

https://www.khamoro.cz/cs/tisk-a-media/tiskove-zpravy/526-prestizni-khamoro-2019-privitalo-spicku-svetove-romske-hudby


Prestižní Khamoro 2019 přivítalo špičku světové romské 

hudby 
 17. červenec 2019 

Závěrečná tisková zpráva 
  

Letošní 21. ročník světového romského festivalu Khamoro vstupil do třetí dekády své existence. 
Kulturním a společenským významem zaujal mezinárodní experty z festivalového prostředí a získal 
ocenění EFFE Label, které je prestižní značkou pro festivaly a zaručuje jejich nejvyšší kvalitu. V Česku ji 
tento rok získaly pouze dva festivaly. Akci Khamoro organizuje již od roku 1999 spolek Slovo 21 a Studio 
Production Saga.  
 
Festival navštívilo přes 10 000 návštěvníků z Česka i zahraničí a setkávají se na něm lidé napříč generacemi 
bez ohledu na příslušnost k majoritní nebo menšinové společnosti. Khamoro dává prostor nejen českým romským 
kapelám, ale díky svému zahraničnímu renomé také světovým hvězdám.  
“Kromě hudebních vystoupení světových umělců nabídlo letos Khamoro výstavu fotografií s romskou tematikou, 
divadelní představení, romskou literaturu nebo dětský den. Tradičně se konalo defilé účinkujících kapel a 
souborů, které každý rok ulice Prahy promění v obrovský průvod plný hudby”, popisuje letošní ročník Jelena 
Silajdžić, spoluzakladatelka festivalu a ředitelka  pořádající neziskové organizace Slovo 21. Festival se konal na 
16 místech po celé Praze, například v Jeruzalémské synagoze, v Americkém centru, v Domě národnostních 
menších, v Galerii Novoměstské radnice nebo v divadle La Fabrika.  
Na zahajovacím večeru vystoupila v Kasárnách Karlín romská skupina ze Slovenska Igor Kmeťo & Band, a 
kapely Lače Manuša a Gipsy Suno z Česka. Hlavní hvězdou programu byla dvanáctičlenná dechová rumunská 
skupina Fanfare Ciocărlia. Němečtí a holandští Gypsy jazzoví hudebníci vystoupili v oblíbeném pražském 
jazzovém klubu Jazz Dock. V rámci Khamora se pro děti konal dětský den Khamororo v pražském parku 
Portheimka. Na závěrečném galakoncertu v SaSazu mohli návštěvníci slyšet tradiční romskou hudbu v 
podání cimbálové kapely Ivana Heráka I řadu dalších hudebních a tanečních vystoupení skupin z Maďarska, 
Španělska, Rumunska, Ruska nebo Srbska. Speciálním hostem byl David Kraus a Gipsy Brothers.  
Za podporu děkujeme Hlavnímu městu Praha a Ministerstvu kultury ČR. Za udělení záštity 
děkujeme Antonínu Staňkovi, ministrovi kultury České republiky, a Zdeňku Hřibovi, primátorovi hl. m. 
Prahy. Za hlavní mediální partnerství děkujeme Petru Dvořákovi, generálnímu řediteli České televize. Těšíme se 
na vás v roce 2020! 
 
Kontakt pro média:  
Lukáš Kotlár, khamoroPR@khamoro.cz, +420 776 850 471, www.khamoro.cz 

  

mailto:khamoroPR@khamoro.cz
http://www.festivalkhamoro.cz/


Světový romský festival Khamoro 2018 
 

 

 

Jsme nejznámější romský festival na světě. V české metropoli ho organizujeme už od roku 1999. Za 

uplynulých devatenáct let navštívilo festival Khamoro zhruba 150 tisíc lidí nejen z Česka, ale například i 

Spojených států, Kanady nebo Jihoafrické republiky. Za tu dobu se na koncertech divákům představilo 

více než 160 profesionálních romských kapel z více než 40 zemí světa. 

O festivalu 
 
Festival Khamoro (v romštině "sluníčko") je nejznámější romský festival na světě, který každoročně do Prahy 
přiláká kolem 9 tisíc návštěvníků nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Doposud je jednou z nejvýraznějších 
aktivit naší organizace. Ostatně právě Khamoro odstartovalo i fungování samotného Slova 21. Od roku 1999 
jej podpořilo mnoho významných osobností, například Václav Havel, Petr Pithart, Libuše Benešová nebo 
Ramiro Cibriá. 
  

Jubilejní 20. ročník festivalu Khamoro 2018 

Jedním z vrcholů jubilejního 20. ročníku festivalu Khamoro bude koncert All Star Gypsy Jazz. 28. května v 
divadle Hybernia vystoupí tři nejlepší gypsy jazzoví muzikanti, kteří se naposledy sešli před více než 
deseti lety v newyorské Carnegie Hall.  Stochelo Rosenberg/NL, Angelo Debarre/FR & Tchavolo 
Schmitt/FR, na kontrabas je doprovodí Noah Schafer a jako host se v několika skladbách představí Ludovic 
Beier/FR. 
 

Festival zahájí v neděli 27. května Khamoro party na Vltavě. Na Střeleckém ostrově vystoupí Milan 
Kroka live band /CZ, Gipsy.cz/CZ a Gitana/SK. 
 

V divadle La Fabrika bude ve čtvrtek 31. května a v pátek 1. června koncert tradiční romské hudby, 
kde vystoupí zahraniční soubory EtnoRom & Friends/HU, Alba Heredia/ESP, Kočani 
Orkestar/MK): (Podkova schast'ya/RU, Ciganoś D´Ouro/PT, Mahala Rai Banda/RO). Dále 
vystoupí All-star českých kapel, tedy jedinečná sestava nejlepších hudebníků, kteří za dvacet let na 
Khamoru vystoupili.  
Tradiční defilé účinkujících centrem Prahy začne v pátek 1. června v poledne na Václavském 
náměstí.  

https://www.youtube.com/watch?v=cxmoaOv6j6Y
https://www.youtube.com/watch?v=yDZeVoiVipc
https://www.youtube.com/watch?v=5iNnWVsznik
https://www.youtube.com/watch?v=5iNnWVsznik
https://www.youtube.com/watch?v=bOqipn8jGY4
https://www.youtube.com/watch?v=bOqipn8jGY4
http://www.kroka-liveband.cz/
http://www.kroka-liveband.cz/
http://www.gipsy.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=AE5OpoRODPw
https://ethnocloud.com/EtnoRom_Gipsy_Band/?y_video=4206&b=894
https://www.youtube.com/watch?v=jifX8AWFJFU&list=RDjifX8AWFJFU&t=30
https://www.youtube.com/watch?v=RkmKJ5vzJqU
https://www.youtube.com/watch?v=RkmKJ5vzJqU
https://www.youtube.com/watch?v=Z2VIP-GdQKA
https://www.youtube.com/watch?v=IkxIs0pJZZ8
https://www.youtube.com/watch?v=orq8WUTG6Bs


Festival zakončí v sobotu 2. června galakoncert v kubu SaSaZu, kde opět vystoupí  All-star českých 
kapela dále EtnoRom & Friends/HU, Mahala Rai Banda/RO, Kočani Orkestar/MK, Ciganoś D’ouro/PT, 
Romen/RU, Alba Heredia/ESP & Romafest/RO. 
Vedle koncertů bude na programu Khamoro mnoho dalších zajímavých představení akcí, například 
módní přehlídka romské módy maďarského studia ROMANI.HU 

Ve čtvrtek 31. května bude v paláci Lucerna vernisáž jedinečné výstavy fotografií romských žen 
„Neviditelná síla“. Další dvě plánované výstavy se budou týkat tématu „Holokaust Sintů a Romů“ a 
„fotografií makedonských Romů za 1. sv. války“ 
Během Khamora budou probíhat další doprovodné akce: 
Mezinárodní konference o postavení romských žen 

Malá letní škola - týdenní interaktivní vzdělávání o romské kultuře pro studenty vysokých škol; ve 
spolupráci s FHS UK 

Khamoro Kher - program pro děti z dětských domovů 

Khamoro sdílí zkušenosti - program pro mladé Romy, kteří se věnují produkci romských akcí 
Dětský den Khamororo 

Fotbalový turnaj 
Přehlídka romské literatury Gavoro 

a další. 
Detailní program a informace o předprodeji vstupenek co nejdříve zveřejníme.  
  

 Hlavní poslání festivalu Khamoro 

• ukázat bohatství a mnohovrstevnost romské kultury a tradic, které jsou součástí české, evropské i 
světové kultury 

• přispět k integraci Romů do české společnosti a k vytváření multikulturní společnosti 

• přispět ke zlepšení vztahů mezi majoritní společností a romskou komunitou prostřednictvím 
prezentace romské kultury 

  
Během devatenácti let, kdy Khamoro v posledním květnovém týdnu každoročně do Prahy přináší to nejlepší 
z romské kultury, se festival etabloval ne jako setkání jedné komunity, ale coby celospolečenská kulturní 
událost. Taková, jíž se Praha a celá Česká republika můžou bezesporu pyšnit. Khamoro už zdaleka 
nenavštěvují jen Romové. Na parketech tančí a v sálech se baví všichni společně – bez rozdílu věku, 
pohlaví a národnosti. A to je jeho hlavní poslání. Vedle toho je základní myšlenkou Khamora v neposlední 
řadě představovat romskou kulturu se vším, co světu přináší. Festival každoročně nabízí jedinečné koncerty 
romských kapel z celého světa, výstavy, filmové projekce, taneční workshopy i odborné semináře a 
konference. 

http://www.romani.hu/
http://www.slovo21.cz/index.php/aktuality/649-neviditelna-sila-romskych-zen


 
  

KHAMORO V RÁMCI PLZNĚ - EVROPSKÉHO 
HLAVNÍHO MĚSTA KULTURY 2015 

Program Světového romského festivalu Khamoro se v roce 2000 stal součástí projektu Praha – evropské hlavní 
město kultury. Letos je titul propůjčen Plzni, a tak jsme v tradici navázali i v roce 2015. V rámci projektu Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015 byly do programu zařazeny koncerty i doprovodný program. Návštěvníci se 
mohli těšit na Gypsy jazz, tradiční romskou hudbu, komunitní program i živou instalaci obřího dortu! 
Program festivalu Khamoro v Plzni odstartoval komunitní den v rámci kterého mohli účastníci zažít širokou škálu 
akcí. Za všechny zmiňme třeba taneční workshopy, na kterých se vyučovaly jak tradiční romské tance, tak i 
například street dance. Zároveň proběhla exhibice výherců regionálního kola soutěže Street Battle Jam, která 
vyvrcholila na Khamoru v Praze. Zručnější návštěvníci si mohli vyzkoušet výrobu šperků a nechyběl ani výtvarný 
workshop, který vedl známý romský výtvarník ze Srbska Zoran Tairović. Součástí programu bylo také vyprávění 
romských pamětníků. Romská spisovatelka Ilona Ferková, aktivista Štefan Tišer a spisovatel Andrej Giňa zavedli 
posluchače do světa romských vypravěčů. 
Více o programu Khamora v Plzni 

  

PROGRAM - TO NENÍ JEN ROMSKÁ HUDBA 

Festivalového kulturního programu se účastní vždy špičkoví romští umělci z celého světa. Kromě nejžádanější 
tradiční romské hudby jsou součástí programu festivalu Khamoro také koncerty Gypsy jazzu, celosvětově 
uznávaného žánru, který je směsicí tradiční romské hudby a jazzu. Nedílnou součástí je i doprovodný program, 
který zahrnuje výstavy romského umění, filmová promítání, taneční workshopy nebo také rekonstrukci romské 
svatby či módní přehlídku. Jednou z nejsledovanějších akcí festivalu je defilé účinkujících, které v pravé poledne 
prochází historickým centrem Prahy a při kterém se představí všechny kapely tradiční hudby. Khamoro ale už od 
počátku není zdaleka jen o hudbě, ale zahrnuje i diskuse, odborné konference, kulaté stoly o nejpalčivějších 
tématech, nad kterými se scházejí k diskuzi odborníci ze všech koutů světa. 

KONCERTY ROMSKÉ HUDBY 

 
Khamoro od počátku nabízí koncerty tradiční romské hudby, které patří k největším lákadlům celého festivalu. 
Koncept koncertů vychází z toho, že Romové žijí rozptýleně na celém světě. O tom svědčí i zastoupení jednotlivých 
států, které na festivalu Khamoro v uplynulých 17 letech ukázaly kus ze své kultury. Vedle pravlasti Romů Indie to 

http://khamoro.cz/cs/minule-rocniky/2015.html


bylo Turecko, Egypt, Brazílie, Kazachstán, Portugalsko, Spojené státy a další. Variabilitu romské hudby a to, že se 
neustále vyvíjí směrem dopředu, ukázaly na Khamoru i koncerty současné romské hudby. Současná romská hudba 
zahrnuje mnoho žánrů od folku, rompopu, rocku, punku, hip-hopu, rapu až po funky nebo soul. Khamoro 
zprostředkovávalo svým návštěvníkům tu nejlepší současnou romskou hudbu z tuzemska i ze zahraničí od roku 
2008. Od roku 2001 Khamoro představuje také nejlepší interprety Gypsy jazzu, světově uznávaného žánru, který 
je podstatnou součástí kulturního dědictví Romů. 

 
DOPROVODNÝ PROGRAM 

I když je hudební program festivalu nejspíš 
nejatraktivnější částí, už od počátku bylo 
jasné, že Khamoro nebude zdaleka jen o 
muzice. Doprovodný program už sedmnáct let 
nabízí návštěvníkům to nejlepší z romské 
kultury, tradic, historie Romů a umělecké 
tvorby Romů samotných nebo těch, kteří 
romství promítli ve svých dílech. Bohatství 
romské kultury totiž netkví pouze v proslulé 
hudebnosti – Romové na celém světě jsou 
aktivní v mnoha uměleckých směrech. 
Vernisáže fotografií, obrazů, soch, 
zapomenutých a současných romských 
řemesel, expozice tradičních krojů a textilií, 
divadelní představení, rekonstrukce tradiční 
romské svatby, filmové projekce, módní přehlídka, nejrůznější workshopy a kurzy, čtení ze sborníků a knih 
romských literátů a v neposlední řadě defilé účinkujících v centru Prahy. 
  
  

ODBORNÝ PROGRAM 
 
Khamoro už 17 let zprostředkovává kulturu Romů ze všech koutů světa. Počínaje prvním ročníkem má ale 
daleko vyšší ambice. To, že Romové jsou často vyzdvihováni právě díky ojedinělé kultuře, je pozitivním 
faktem ve vnímání této komunity. Je třeba si 
ale upřímně přiznat, že celoevropské 
postavení romské menšiny se za poslední 
desítky let nelepší. A to v různých oblastech. 
Proto Khamoro každoročně otevírá diskuze k 
nejpalčivějším tématům, o kterých vedou 
dialog odborníci a experti z celé Evropy na 
mezinárodních seminářích, konferencích a u 
kulatých stolů. V uplynulých letech se 
diskutovalo například o referování majoritních 
médií o Romech, romských asistentech ve 
školách, vzdělávání, sociálně vyloučených 
komunitách, genocidě Romů, postavení 
romských žen ve společnosti, romství, bytové 
situaci Romů, ale i o romské hudbě. 
  

 
PŘEDÁVÁME KNOW-HOW MLADÝM ROMŮM 

V rámci 19. ročníku festivalu Khamoro se 
mladí Romové ze Slovenska, Bulharska, 
Makedonie, Albánie, Ukrajiny, Maďarska a 
Slovinska učili od zkušeného produkčního 
týmu, který pravidelně od roku 1999 
organizuje festival Khamoro, jak pořádat 
velké kulturní akce. Mezinárodní dlouhodobý 
výcvik v kulturním managementu nazvaný 
„Khamoro sdílí zkušenosti“ nabídl 
účastníkům nespočet znalostí, dovedností, 

http://www.slovo21.cz/images/foto_clanky/khamoro_clanek_4_velky.jpg
http://www.slovo21.cz/images/foto_clanky/khamoro_clanek_5_velky.jpg


podnětů a schopností nezbytných pro pořádání festivalů a dalších kulturních akcí. Přesně tak, aby byli 
schopni organizovat podobné akce na profesionální úrovni i ve své domovině. 
 

  
  

 

  
 

"OCEŇUJI, ŽE 
FESTIVAL SE 
NEVYHÝBÁ ANI 
PALČIVÝM 
TÉMATŮM" 
VÁCLAV HAVEL KE 
KHAMORU v roce 2000 

 
"Program romského festivalu 
KHAMORO 2000 mne 
natolik zaujal, že jsem nad 
ním s potěšením převzal 
záštitu. Vítám jeho další 
ročník, který se – jak se zdá 
– stane každoročním 
multikulturním svátkem, 
představujícím tvořivost 
Romů z mnoha úhlů pohledu. Oceňuji také, že se festival svými vzdělávacími akcemi nevyhýbá palčivým 
problémům, které v našem vzájemném soužití bezpochyby existují. Již v loňském roce byl festival 
KHAMORO událostí. Letošnímu ročníku romského festivalu KHAMORO 2000 přeji, aby předznamenal 
dlouhou tradici „sluníčkových“ festivalů spojujících nás a Romy příjemnými zážitky, kterých je v našem 
soužití velmi zapotřebí." 
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