
VlčkoviceFest 2018 – Intenzivní festival již po čtrnácté

Vlčkovice, 12. června 2018 – Příjemné prostředí starého statku ve Vlčkovicích již po čtrnácté

uvítá letní  VlčkoviceFest.  O víkendu 13.-15. 7.  2018 se na VlčkoviceFestu 2018 představí

kapely a divadla,  proběhnou i  promítání  filmů či  výstava fotografií.  Na své si  zde přijde

opravdu každý včetně dětí. Festival slouží na podporu pořádající neziskové organizace a

jejích aktivit.

Program v pátek

Páteční část festivalu je jako každý rok pouze o hudbě. Po 17. hodině na hlavní scéně vystoupí

kapely Please The Trees, Kalle, Kittchen, Veena a duo Marek Dusil & Jáchym Štětka. Na vedlejší

scéně pak zahrají kapely Žamboši, Lidi krve a Severní nástupiště. V Chillout scéně budou až do

časného rána hrát taneční hudbu DJs.

Sobota – divadla, filmy, program pro děti či fotbalový turnaj

Druhý den kromě tradičního fotbalového turnaje osmi družstev přinese i další umělecké žánry. Ve

festivalovém kině se letos promítnou dva dokumentární filmy – Skauti bez lilie (režie Viktor Portel) a

film  Až  přijde  válka,  po  kterém bude  následovat  i  beseda  s režisérem  Janem Gebertem.  Po

filmových  promítáních  bude  na  programu  cestovatelská  přednáška  koordinátora  dobrovolníků

pořádající organizace, který se loni vydal na pouť do Santiaga de Compostela. Co zažil a jaký mělo

jeho putování smysl pro něho osobně i pro jeho domovskou organizaci Statek Vlčkovice, to se

dozví  diváci  v cestopisné  přednášce  plné  fotografií  Jonáš  putuje  pro  dobrovolníky.  V přilehlé

stodole budou letos k vidění fotografie známého českého fotografa Eugena Kukly, držitele ceny

Czech Press Photo za fotografii sira Nicholase Wintona z roku 2015.

V šapitó,  které je novinkou letošního festivalu,  vystoupí v sobotu odpoledne divadelní  uskupení

Buchty a loutky s divadlem Kocour v botách a Divadlo Dam Dam s představeními  Budulínek a

Karkulka a Andersenovy pohádky.

Pro rodiče s dětmi, jež dávají přednost klidnějšímu programu, je připravena procházka za hranice

vlčkovického statku s cílem v nedaleké bývalé fořtovně. Zde bude na děti čekat dětský koutek a

čtení pohádek. Rodiče si pak v témže místě mohou oddechnout v masérském koutku.

Sobota – hudební večer



Večerní program bude patřit opět hudebním vystoupením. Na hlavní scéně se představí kapely

Terne Čhave, Vasilův Rubáš, První hoře, Songs from Utopia a Hansen. Na vedlejší scéně pak

zahrají  kapely Geronimo, Nuly,  Bullerbyn a Guerilla  gun. Pro ty,  kdo nebudou mít  i  dlouho po

půlnoci hudby a zábavy dost, jsou připraveni opět DJs v Chillout scéně.

Nedělní ráno uzavře Bohoslužba Ládi Heryána, salesiánského kněze, který bývá označován za

pastora  undergroundu.  Jeho  nedělní  bohoslužba  je  vždy  symbolickým  zakončením  festivalu

s nadějí, že další dny budou stejně příjemné, jako uplynulý festivalový víkend.

Vstupné na celý festival činí na místě 600 Kč. Vstup na jednotlivé večery stojí 450 Kč. Vlčkovický

festival má za úkol nejen pobavit, rozesmát či přivést jeho návštěvníky k zamyšlení, ale hlavně

podpořit  pořádající  organizaci  Statek  Vlčkovice.  Jejími  cíli  jsou  další  rozvíjení  festivalu

VlčkoviceFest, budování a provozování sociálního bydlení pro lidi se sociálním znevýhodněním či

terénní program sanace rodiny. Více o projektech pořádající organizace na www.statekvlckovice.cz

Velký dík za pomoc při pořádání festivalu patří hlavně dobrovolníkům, kteří celou organizaci

festivalu vykonávají bez nároku na jakoukoliv finanční či materiální odměnu.

Letošní festival podporují:

Mediálním partner Rádio 1

Společnost Canon, která bezplatně zapůjčuje 

projekční techniku.

Ozvučovací a osvětlovací technika www.zvuk-

světlo.cz

Statek rodiny Počepických

Ministerstvo kultury

http://www.xn--zvuk-svtlo-6nb.cz/
http://www.xn--zvuk-svtlo-6nb.cz/


Státní fond kultury ČR

SHAMELESS on Sinch

PINK

Skautský institut

Středočeský kraj

Coffee smile

Všeprokávovary.cz

---Konec---

Kontakt pro média:

Dalibor Hála

M: +420 776 087 355
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