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Slavnosti břeclavského piva přidaly druhé podium i kapelu Škwor
V Břeclavi 18. listopadu 2016
Ač stále zbývá víc než půl roku, než se otevřou brány pátého ročníku Slavností břeclavského piva, jeho
organizátoři dělají vše pro to, aby své fanoušky řádně potěšili už nyní. I s ohledem na malé výročí akce
totiž oznámili, že k hlavnímu pódiu přibude ještě jedno menší, které bude hostit herce a písničkáře Jiřího
Schmitzera, zpěvačku původem z Kyjova Muchu s kapelou, Circus Problem - mix balkánské dechovky a
diska, a na závěr pak celou party zakončí DJ Dead Sailor, který jinak bubnuje s hlavními hvězdami
Slavností, skupinou Mandrage.
Aby byly oslavy pátého výročí od založení festivalu opravdu důstojné, na program hlavního pódia přibylo
ještě jedno jméno. Jedná se o kapelu Škwor, klasiku české hard-rockové scény. Ta momentálně objíždí
republiku na turné, do kterého patří také vyprodané pražské Kongresové centrum, a svým fanouškům při
vystoupení v Břeclavi slibuje nejen ukázky z poslední desky Hledání identity, ale hlavně své největší hity
jako Sraž nás na kolena, Mý slzy neuvidíš nebo Amerika.
Koupit vstupenky na Slavnosti břeclavského piva bude nyní zase o něco snazší, protože se nově prodávají
ve více než 15 prodejnách ENAPO po celé jižní Moravě, od Kyjova po Valtice, od Vracova po Březí. Vánoční
dárek pro své blízké v podobě vstupenky můžete zakoupit také v Zámeckém pivovaru Břeclav nebo
jednoduše přes internet na webu www.slavnostibreclavskehopiva.cz.
Slavnosti břeclavského piva se uskuteční v sobotu 10. června 2017 v areálu břeclavského zámku. Na akci
vystoupí skupiny Mandrage, Škwor, Wohnout, Walda Gang, We On The Moon a The Paranoid.
Novinkou pátého ročníku je rozšíření o druhé podium. To přivítá Jiřího Schmitzera, zpěvačku Muchu
s kapelou, Circus Problem a DJ Dead Sailor. 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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