Beseda u Bigbítu už za pár dní dosáhne svého vrcholu
Šest desítek programových položek na třech hudebních scénách už tento víkend čeká
návštěvníky multižánrového festivalu Beseda u Bigbítu s pořadovým číslem 23. Zahájen bude
v Tasově na Hodonínsku v pátek 31. července přesně v 16.30 hodin a poběží až do nedělního
rána. Na návštěvníky vedle uvolněné rodinné atmosféry čeká reprezentativní výběr české
i zahraniční alternativní scény i bohatý doprovodný program.
Díky grantové podpoře se organizátorům festivalu i letos podařilo zachovat pestrost a vysokou úroveň
programu. Jako hlavní zahraniční hosté se představí němečtí krautrockoví Von Spar a žánrově
nezařaditelní španělští Seward, kteří na festivalu zahrají hned dva koncerty. Velkým příslibem jsou také
rockoví experimentátoři z Maďarska Jü a polská Wovoka, čerpající z transu šedesátých let. Silné
zastoupení bude mít slovenská scéna. Vystoupí zde mj. hvězda slovenské scény Korben Dallas nebo velká
naděje slovenského písničkářství Katarzia. Peloton českých kapel povedou Vložte Kočku v závěsu s triem
Zdeňka Bíny, známého účinkováním v legendárních -123 minut. Právě na kvalitním výběru aktuálních
českých a slovenských kapel si festival zakládá především.
„Když spočítám naše účinkující kapely, přidám k nim písničkáře a umělce z doprovodného programu
i nezařazené performance konané v plenéru, na našich třech pódiích letos máme celkem 60 oficiálních
položek v programu, což je dosavadní festivalový rekord. Souběžně s počtem vystupujících ale pořád
sázíme hlavně na kvalitu,“ říká ředitel festivalu Tomáš Ševčík. „Jedinou změnou v programu je neúčast
původně avizovaného srbského tria Repetitor, které v programu nahradila košická Chiki Liki Tu-a,“
dodává. Kompletní program ZDE.
Plnohodnotná třetí scéna letos na Besedě u Bigbítu bude poprvé. Bude pojatá komorněji a nabídne koncert
dua Tvrdý/Havelka nebo jemnou melancholii Iry Mimosy. Chybět na ovšem nebude ani doprovodný
program. Proběhne tradiční soutěž písničkářů, ve které se pětice soutěžících popere o možnost zahrát si na
velkém pódiu. Příjemnou atmosféru u příležitosti Apollónovy návštěvy dotvoří divadlo Ochotní pro
cokoliv a celá řada autorských čtení a performance. Návštěvníci budou moct také podiskutovat s předními
hudebními publicisty Pavlem Klusákem a Viktorem Palákem o fenoménech současné hudby.
Stejné péče, kterou organizátoři věnují programu, se dostane i návštěvníkům. Proto je připraveno stanové
městečko, parkování v blízkosti areálu, sprchy, úschovna, dětský koutek i dostatek pitné vody. Těšit se
můžete na špičkové pivo ze Zámeckého pivovaru Břeclav a kvalitní občerstvení pro masožravce i vegetariány,
které daleko přesahuje zažité festivalové standardy. Bonusem navíc bude i tradiční, letos
osmadvacetistránková festivalová brožura.
Organizátoři děkují za podporu Ministerstvu kultury ČR, Mezinárodnímu visegrádskému fondu, Pivovaru
Břeclav, Nadaci Život umělce, České televizi, Rádiu Wave, Radiu 1, Radiu_FM, ČRo 3 Vltava a všem svým
partnerům a sympatizantům. Všechny partnery festivalu naleznete ZDE.
V Tasově dne 27. července 2015
Více informací:
WEB: www.besedaubigbitu.cz
FACEBOOK: www.facebook.com/besedaubigbitu

Kontakt pro média:
Pavel Uretšlégr, tel.: 725 424 423
pavel@besedaubigbitu.cz

Festival Beseda u Bigbítu se v roce 2009 – 2015 koná za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu, v roce 2015 již
počtvrté získal podporu Nadace Život umělce a podruhé Ministerstva kultury. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

