Tisková zpráva ze dne 24. 5. 2012

VESELSKÉ KULTURNÍ LÉTO
červen/srpen 2012
Jak již počasí napovídá, čím dál tím víc se nám blíží období letních měsíců, které jsou už
neodmyslitelně spjaty s pohodovými setkáními s přáteli na čerstvém vzduchu u dobrého jídla a pití.
Rádi bychom k těmto aktivitám nabídli lidem i možnost trávit volný čas v poklidném prostředí při
bohatém a pestrém kulturním programu.
"Právě proto jsme se letos rozhodli uspořádat VESELSKÉ KULTURNÍ LÉTO, které nabídne obyvatelům i
návštěvníkům Veselí nad Moravou jak koncerty, tak divadelní představení, projekce letního kina i
setkání s výtvarným uměním. To vše většinou zdarma ve veřejném prostoru města a zámeckého
parku, které tak chceme co nejvíce oživit."
Michal Blažíček, ředitel Veselského kulturního centra, o.p.s.
V hudebním programu jsme se zaměřili na co nejširší žánrový rozptyl. Diváci tak budou mít možnost
strávit večery ve společnosti jazzových seskupení (Jazzgang a F-DUR jazzband), seznámit se
s divokými rytmy rumunské, bulharské či makedonské hudební kuchyně (Balkansambel), či
s oblíbenými místními country kapelami (Telegaf a Eldorádo). Jednotlivé večery budou doplněny i
samostatnými koncerty konanými v komorním prostředí „foajé“ v kině Morava nebo v kostele Sv.
Bartoloměje, kde se představí smíšený pěvecký sbor a smyčcový orchestr Piccolo coro et Piccola
orchestra pod vedením Marka Valáška, jenž představí výběr z evropské duchovní hudby v proměnách
staletí. Ve „foajé“ se hned v půli června představí americká dvojice Astronautalis a Bleubird, jež
v rámci jejich evropského turné předchází pověst výjimečných hudebníků vyvolávajících strhující
atmosféru. Jejich tvorba překračuje tradiční hranice hip-hopu a kombinuje vlivy ostrých rockových
kytar a psychedelického folku. Jistě se bude jednat o jeden z vrcholů léta. Dále se představí osobité
hudební seskupení ovlivněné industriálním prostředím s názvem Zrní. Nebude rovněž chybět již
tradiční festival věnovaný netradiční kultuře Svátek bláznů či oblíbené rockové zábavy Červencová a
Srpnová noc a Vzpomínkový večer.
V průběhu celého léta si na své přijdou jistě i milovníci filmu, neboť je pro ně přichystán bohatý
program letního kina, kde nebudou chybět klasické tituly jak z české tak i světové kinematografie. To
vše v krásném prostředí zámeckého parku.
V plánovaném divadelním programu se budeme soustředit na okrajové divadelní formy oživující
netradiční prostředí v centru města. Bude se jednat o představení situované do hospodského
prostředí s názvem Hospodin aneb Kdopak by se Boha Bar!. Ve společném projektu pohádkového
kabaretu Království se nám představí Anna Duchaňová a Michal Němec (Jablkoň).
Pozornost bude rovněž věnovaná výtvarnému umění a to formou nejrůznějších tvůrčích sympozií a
rezidencí, jež se budou věnovat jak malbě a soše, tak i fotografii a dalším. Jednotlivé výstupy z těchto
projektů budou představeny v rámci výstavy či přímo ve veřejném prostoru.
"Věříme, že se nám společně podaří oživit naše město a dokážeme, že Veselí je místem s bohatou
kulturou a lidmi, jež o ni mají zájem"
Ivo Juřena, programový pracovník VKC.
V případě nepřízně počasí se budou akce konat v prostorách Veselského kulturního centra!

Více informací na plakátech a www.kultura-veseli.cz

