TISKOVÁ ZPRÁVA – SLAVNOSTI BŘECLAVSKÉHO PIVA
Slavnosti břeclavského piva představují další kapelu. Zahrají Rybičky 48
Další hvězdu představují pořadatelé šestého ročníku festivalu Slavnosti břeclavského piva, který rozhýbe
Břeclav 9. června příštího roku. Předprodej lístků je v plném proudu a stále ještě máte možnost zakoupit
vstupenky za velmi výhodnou cenu – 290 korun. Ale pozor, v nabídce jich zbývá necelých osm set.
„Jsem rád, že se příští rok v červnu představí pod zámkem další skvělá kapela. Jde o Rybičky 48. Rozhodně
patří k tomu nejzábavnějšímu, co můžeme v současné době na pódiích vidět. Jejich letošní koncert v Brně
mají už dva měsíce dopředu vyprodaný. I to nasvědčuje tomu, že se máme v Břeclavi na co těšit,“ říká za
pořadatele Jan Svoboda.
Rybičky 48 tak doplní pestrou nabídku kapel, na něž se můžeme v červnu těšit. Kromě nich zahrají také již
dříve představené skupiny ŠKWOR, MIG 21, DYMYTRY, XINDL X, COCOTTE MINUTE, JOHN WOLFHOOKER,
DAVID STYPKA či SKYLINE.
Partnerem Slavností se stalo Město Břeclav. „Pod zámkem se městu podařilo vybudovat krásný
volnočasový areál. Snažíme se jej co nejvíce zaplnit lidmi a akcemi. A k tomu již neodmyslitelně patří na
začátku léta Slavnosti břeclavského piva. Nejde jen o pivo, ale především o skvělou nabídku kapel, jídla a
perfektního zázemí. Každý ročník je lepší a lepší a jsem rád, že si pořadatelé vybrali právě Břeclav. Kultury
není nikdy dost, takže mne moc těší, že se na Slavnostech můžeme podílet,“ říká starosta Břeclavi Pavel
Dominik.
Jan Svoboda spolupráci kvituje. „Koho jiného k organizaci přizvat, když ne přímo město. Břeclav má ideální
polohu a areál pod zámkem se v posledních letech hodně proměnil. Můžeme teď návštěvníkům nabídnout i
více prostoru,“ věří v dobrou spolupráci.

Zahrajte na Slavnostech břeclavského piva. Přihlaste vaši kapelu
Máte skupinu a chcete si zahrát na velkém festivalu? Co takhle hned mezi známými českými skupinami,
jako jsou Rybičky 48, Škwor či MIG 21. Slavnosti břeclavského piva, které již pošesté nabídnou hudbu,
zábavu a vynikající gastronomii, dávají již potřetí možnost i amatérům, aby obsadili jedno pódium a
představili se lidem.
„Partnerem akce je Rádio Jih. V minulých letech se nám přihlásilo na 120 kapel a hlasovalo více než 5 000
lidí, takže za zkoušku to rozhodně stojí. Hlásit se kapely mohou až do 22. prosince, kdy následně porota
složená z pořadatelů a partnerů Slavností vybere šestici finalistů,“ prozradil pořadatel Jan Svoboda.
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Už těchto šest finalistů se představí veřejnosti na Rádiu Jih. „Na finalisty navíc čeká dárek v podobě 60 piv
z Břeclavského pivovaru. Pak už rozhodnou lidé. Dva vítěze oznámíme 1. března a věřím, že se stejně jako
v loňských dvou ročnících máme na co těšit,“ věří Jan Svoboda, který připomíná loňskou kapelu Tezaura,
která už nahrála a představila klip.
Podmínky soutěže najdete na webu www.slavnostibreclavskehopiva.cz. Mezi ty základní patří schopnost
odehrát vystoupení s vlastním repertoárem v délce 40 minut či tři nahrané písničky na serveru
youtube.com. Samotné hlasování se bude konat na webu Slavností od 30. ledna do 28. února 2018.
Neváhejte a zahrajte si s hvězdami!

Kontakt pro média:
Mgr. Eliška Windová
739 008 137
eliska.windova@gmail.com
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