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Slavnosti břeclavského piva hlásí první hvězdy i oslavy výročí.
V Břeclavi 6. října 2016
Po letošním úspěšném ročníku Slavností břeclavského piva je už nyní možné zakoupit vstupenky na ročník
2017. I když se akce plná kvalitní hudby a čepovaného piva uskuteční v areálu břeclavského zámku až
10. června příštího roku, předprodej už běží na plné obrátky. „Rozhodli jsme se naše fanoušky odměnit za
brzký nákup lístků. Kdo si do konce roku pospíší, může mít vstup za opravdu prémiovou cenu a ještě
zakoupený z pohodlí domova na našich webových stránkách,“ říká Jan Svoboda, člen správní rady
Zámeckého pivovaru Břeclav.
Jako hlavní hvězda vystoupí v sobotu 10. června plzeňská skupina Mandrage. Kromě ní se mohou
návštěvníci těšit také na skupiny Wohnout nebo Walda Gang. Úplně poprvé se na slavnostech objeví
slovenská skupina The Paranoid a česká rocková formace We On The Moon. A stejně jako tomu bylo před
rokem, hlavní pódium budou s těmito hvězdami sdílet také vítězové soutěže amatérských kapel. Tu
organizátoři vyhlásí v listopadu.
Slavnosti, které si našly pevné místo mezi letními open air akcemi na jižní Moravě, se uskuteční už popáté.
Stejný počet let uplyne také od znovuzahájení vaření piva v Zámeckém pivovaru Břeclav. I toto výročí
ovlivní celý program. „Naši návštěvníci si budou moct opět prohlédnout pivovar, a pokud se vše podaří,
rádi bychom prohlídkovou trasu rozšířili také na břeclavský zámek,“ doplňuje Jan Svoboda. Protože jsou
dvojité páté narozeniny opravdovým důvodem k oslavě, slibují organizátoři slavností také rozšířený
doprovodný program a zónu s občerstvením.
Slavnosti břeclavského piva se uskuteční v sobotu 10. června 2017 v areálu břeclavského zámku. Na akci
vystoupí skupiny Mandrage, Wohnout, Walda Gang, We On The Moon a The Paranoid. Pro návštěvníky
je připravený také doprovodný program, bohatá nabídka čepovaných piv a gastro specialit.
Kontakt pro média:
Petr Podlešák
pr@slavnostibreclavskehopiva.cz
+420 724 412 864
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