
VlčkoviceFest 2020  - pořádná porce po 
měsících kulturní diety
30.  6.  2020,  Vlčkovice  - Festival  VlčkoviceFest  ve  Vlčkovicích  u  Votic  (směr  Jankov)
uvede 10.-12.  července  hvězdy  i  objevy  české  hudební  scény.  Na  programu  budou
divadla, filmy, programy pro děti a mnoho dalšího.

Multižánrový  festival  VlčkoviceFest  již  po  šestnácté  přivítá  své  diváky  pořádnou  porcí
zábavy. Hvězdou hudebního programu letos bude legendární kapela Vypsaná Fixa. Doplní
ji hudební skupiny Znouzectnost, Vesna, Vasilův Rubáš, Původní Bureš, slovenská kapela
Živé kvety, Magnum Jazz Bigband a další. Celkem 18 hudebních vystoupení proběhne na
dvou krytých pódiích – v historickém ovčíně a na venkovní scéně v šapitó.

V sobotu odpoledne na venkovní scéně proběhnou dvě divadelní představení pro děti i
dospělé.  Divadlo Buchty a  loutky zahraje  dva kusy – Žabák Valentýn a Zlatá Husa.  Ve
festivalovém  Bio  Industrial  proběhnou  také  tři  filmová  promítání.  Svou  promítací
premiéru  bude  mít  dokument  30  let  v  sametu  aneb  co  přejeme  svobodě?  Dalšími
promítanými dokumenty budou Dunaj vědomí a Rytíři Bastlíři. Po prvních dvou uvedených
budou probíhat besedy s jejich tvůrci.

Kromě hudby,  divadla  a  filmu na  festivalu  proběhne  i  mnoho  dalšího  programu  jako
například  výstava  tvorby  Zdenky  Převrátilové,  která  zároveň  autorkou  festivalového
plakátu, na „noční“ scéně budou do rána hrát DJ`s, v sobotu budou pro dospělé i děti
připraveny workshopy linorytu, výroby dreambooků, kovářství či naučný worshop Horské
služby. Samozřejmostí na vlčkovickém festivalu je i fotbalový turnaj a již po několikáté
budou připraveny pro děti i dospělé hrátky v nedaleké Fořtovně Vlčkovice včele s pravou
střelnicí.

Nedělní  ráno  symbolicky  zakončí  již  tradiční  bohoslužba  salesiálnského  kněze  Ládise
Heryána.

Dobročinný festival organizuje až 90 dobrovolníků

Již od svého počátku VlčkoviceFest pořádá skupina dobrovolníků. Dnes jich na festivalu ve
dne  v noci  pracuje  zhruba  90,  všichni  bez  nároku  odměnu.  Cílem  festivalu  je  sehnat
finanční  prostředky  na  sociální  služby,  které  poskytuje  lidem  z Votic  a  Benešovska
pořádající  organizace  Statek  Vlčkovice,  o.p.s.  Ta pomáhá rodinám s dětmi ve  složitých
životních situacích a přímo na statku také provozuje dva byty v režimu sociálního bydlení.
Více o aktivitách pořádající neziskové organizace najdete na www.statekvlckovice.cz.

http://www.statekvlckovice.cz/


Čistý festival
VlčkoviceFest se může letos poprvé pochlubit certifikací ČISTÝ FESTIVAL. Návštěvníkům
budou v celém areálu k dispozici koše na tříděný odpad. Kromě toho mohou návštěvníci
ve  speciálním  stánku  Čistý  festival  třídit  odpady  za  odměny.  Například  za  dvacet
prázdných plastových kelímků získají pivo zdarma.

Detailní  program  najdete  na  www.vlckovicefest.cz  a  aktuální  zpravodajství  z přípravy
festivalu na facebookové stránce facebook.com/VlckoviceFest 

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

festivalu vykonávají bez nároku na jakoukoliv finanční či materiální odměnu. Festival by se

také nemohl konat bez podpory státních, krajských i soukromých institucí:

Letošní festival podporují:

Mediálním partner Rádio 1

Ozvučovací a osvětlovací technika 

www.zvuk-světlo.cz

Statek rodiny Počepických

Ministerstvo kultury

Státní fond kultury ČR

SHAMELESS

Středočeský kraj

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


Coffee smile

Všeprokávovary.cz

Radioking

Nadace Český hudební fond

Čistý festival – EKO-KOM

---Konec---

Kontakt pro média:

Dalibor Hála

M: +420 776 087 355

www.vlckovicefest.cz

www.statekvlckovice.cz 

press@statekvlckovice.cz
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