TISKOVÁ ZPRÁVA – SLAVNOSTI BŘECLAVSKÉHO PIVA
Slavnosti břeclavského piva startují předprodej. Nenechte si ujít hvězdný festival
Odpočítávání začíná. První mezník – středa 18. října 2017. V 8 hodin ráno startuje předprodej 150 lístků za
unikátní cenu 250 Kč na již šestý ročník Slavností břeclavského piva. Ten sice přivítá fanoušky pod
břeclavským zámkem až 9. června 2018, už teď ale organizátoři představují osmičku kapel, která rozhýbe
fanoušky skvělé muziky a oblíbeného piva doplněného ještě oblíbenějšími speciály.
„Pod břeclavský zámek letos dorazily tisíce lidí. Zájem o festival, který rok od roku láká více a více lidí z celé
jižní Moravy, nás velmi těší. A proto je i letos chceme odměnit za věrnost. Už ve středu tak startujeme
předprodej lístků za výjimečnou cenu 250 korun. První stovka se prodala ještě na festivalu, teď nabízíme
dalších 150 kusů,“ prozrazuje organizátor festivalu Jan Svoboda.
Jak ale dodává, ti, kteří nestihnou první vlnu, nemusejí zoufat. U dalších 1 500 vstupenek bude navýšení
pouze v řádu desetikorun. Všechny informace, včetně informací o prodeji, najdou lidé na webových
stránkách www.slavnostibreclavskehopiva.cz.
Jednodenní festival, který už má na jižní Moravě dobře zapsané jméno, chce i v příštím roce nabídnout
zase něco navíc. „Chystáme řadu novinek. Naším hlavním cílem ale je, aby lidé odcházeli spokojení. Aby
měli skvělé zázemí, ochutnali dobré pivo a bonusem jsou skvělé kapely, které pro ně vybíráme,“ naznačuje
Jan Svoboda.
A na co se v létě můžeme pod břeclavským zámkem těšit? Vrcholem bude dobře známá kapela ŠKWOR,
která zahraje večer a hlavně s novou deskou. V roce 2018 nebudou mít tolik koncertů, a ten břeclavský
bude jediný na jižní Moravě. „Na podzim 2018 jejich šňůra k výročí vyvrcholí vystoupením v O2 aréně
v Praze. A kdo by jel do Prahy, když můžeme do Břeclavi pod zámek?!“ usmívá se Jan Svoboda.
Představí se také oblíbení MIG 21 s Jirkou Macháčkem a velkou show, zahrají DYMYTRY, což je kapela
s jedinečným výrazem i stylem mezi českými kapelami. Netřeba představovat ani XINDLA X.
„COCOTTE MINUTE, JOHN WOLFHOOKER, DAVID STYPKA patří mezi talenty české scény, nejedná se již o
nováčky. Mají za sebou klubová turné, ale i velké festivaly jako ROCK FOR PEOPLE,“ popisuje Jan Svoboda
s tím, že tyto kapely se představí na druhém pódiu na Zámeckém náměstí a vrcholem bude závěrečná
párty s kapelou SKYLINE.
Kontakt pro média:
Mgr. Eliška Windová
739 008 137
eliska.windova@gmail.com
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