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Festivaly

David Koller představí skla- 
dby Lucie v akustické ver-
zi, Čechomor přiveze hosty 
ze zahraničí, Anna K své 
největší hity rovněž zah-
raje v akustické verzi za 
doprovodu své rozšířené 
skupiny. Překvapení si pro 
své posluchače připravili  
i další aktéři festivalu -  MIG 
21, Wohnouti, brněnští Po-
letíme, ale i Skyline či UDG.

„Snažíme se, aby tenhle 
festival jen nekopíroval, 
ale přinesl něco aspoň tro-
chu jiného a přitom tady 
mohli hrát nejznámější, ale 
kvalitní interpreti a sku- 
piny. Ohlas nejen v Brně 
je veliký a chystá se mno-
ho tisíc diváků, tak jsme 
ještě dodatečně začali při- 
pravovat překvapení“ , říká 
dramaturg Libor Pavlata, 

mimo jiné pořadatel je- 
dnoho z největších festivalů  
u nás -  tradičního Jam-
Rock Žamberk.
Organizátoři věnovali mno-
ho péče dětem – celý samo-
statný areál i s vychytaným 
programem, kde budou 
moci rodiče dát svoje děti 
pohlídat a užít si svoje 
oblíbené interprety v klidu 
a pohodě.
Festival Mazda Mariánské 
léto Brno je tím, co v mora-
vské metropoli dlouhá léta 
chybělo a má velkou šanci 
stát se tradičním prázdni-
novým festivalem s veli- 
kou účastí. Festival nabízí 
i stanové městečko a do-
plní ho festivalový cate- 
ring se stánky všeho druhu. 
Díky generálnímu part-
nerovi Mazda ČR je cena 
více než příznivá – na celý 
den jen 350 korun a rodi-
na s dítětem dokonce jen  
sedm stovek komplet. Ser- 
ver www.marianskeleto.cz 
přináší podrobnější infor-
mace.                                 -in-

V Líšni se představí známá jména, jak je neznáme
To nejlepší na jednom místě

Všichni, kdo do areálu 
šternberského hradu při- 
šli,  si opravdu užili skvělou 
zábavu i přes odpolední 
spršku. „Na festivalu jsem 
byla poprvé, i když jsem 
místní, a hrozně se mi líbil. 
Skvělé výkony učinkujících 
i pohodová atmosféra mi 
doslova učarovaly,“ sděli-
la Večerníku Kateřina 
Hanelová, návštěvnice fe- 
stivalu.

Festival opětovně nezkla- 
mal a potvrdil, že patří mezi 
nejoblíbenější akce svého 
druhu v Olomouckém kraji. 
Organizátorům z agentury 
ARKS Plus se podařilo, tak 
jako v předešlých letech, 
skvěle namíchat  koktejl 
různých hudebních žánrů, 
kterému vévodily na závěr 
rockové formace Divoký 
Bill a Vypsaná fixa.
Mezi zkušenými a o- 

s t ř í l e n ý m i  s k u p i n a m i  
a zpěváky jako jsou Support 
Lesbiens, Fleret nebo Petr 
Bende a Band se neztrati-
ly i méně známé formace. 
Uničovští Francis´ Drake, 
olomoučtí The Again  
goticky ladění Ancient De-
sire, opavsko-pražská sku- 
pina Kofe-in či pražská Ezy-
wa.

-fer-

Šternberský kopec nabídl letos
výživné hudební menu

Poslední červencová sobota se přinesla v areálu hradu 
Šternberk dokonalý hudební zážitek. Jedenáctý ročník 
festivalu Šternberský kopec představil začínající inter-
prety  i tuzemské stálice  domácí hudební scény.

Mazda Mariánské léto Brno – to je oficiální název nabitého jednoden-
ního festivalu v překrásné části brněnské Líšně – v Mariánském údolí. 
Festival vstupující poprvé na festivalouvou mapu republiky představí 
nejznámější jména v netradiční a méně známé podobě.

Atmosféra na Kopci byla opět vynikající.                                   Foto: Kateřina Hanelová

V Líšni vystoupí i Anna K.              Foto: Petr Skřivánek


