Největší hudební akce na Opavsku láká na Langerovou, Dyka i další hvězdy
Multižánrový hudební festival Štěrkovna Open Music, jehož XIII. ročník se uskuteční v pátek a v sobotu 28. a 29. července, láká návštěvníky na zvučná jména muzikantů i neopakovatelnou atmosféru Hlučínského jezera. Se svými 15 tisíci návštěvníky patří festival, jehož generálním partnerem je i letos město Hlučín, k největším hudebním akcím na Opavsku. Hlavními hvězdami dvoudenního svátku určeného pro celé rodiny budou Vojta Dyk s B-Side Bandem, písničkářka Aneta
Langerová, kapela Tata Bojs nebo německo-americká skupina N.O.H.A.
"Moc se do Hlučína těšíme, tamní festival má vždycky skvělou atmosférou
umocněnou prostředím na březích jezera," řekl zakladatel kapely a saxofonista
Philipe Noha.
Jedinečný zážitek přinese i projekt Bohemia, který přibližuje lidovou hudbu
v moderním aranžmá. „Projekt uvádíme živě jen na výjimečných místech a velmi
zřídka. Hráli jsme ho v Praze na křtu desky Burian - Bohemia v Meetfactory a také
na Expo v Miláně. Hlučínský festival tak bude výjimečný,“ prozradil Jiří Burian.
Chybět nebude ani souboj kapel Balkan Battle Live, který loni patřil k vrcholu
festivalu. Letos se proti sobě postaví pražská kapela Circus Problem a rumunská
jazz dechovka Fanfare Ciocârlia. V originálním nástrojovém složení bude hrát i
kapela Limetal sestávající z bývalých členů kapely Citron. Vystoupí v doprovodu
dudáka a smyčcového tria.
Specialitou hlučínského festivalu bude i druhým rokem scéna určená pro seniory,
situovaná do zahrady nedalekého Domova pod Vinnou horou, letos nazvaná Odpoledne plné šlágrů aneb un a ona se baví. V pátek od 14 hodin na ní vystoupí Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens a opět kapela Dandy Band, která
měla loni velký ohlas. Vstup je zdarma.
Areál Hlučínského jezera poskytuje prostor nejen k vytvoření dvou rovnocenných
hudebních scén, ale i pro bohatý doprovodný program. Na děti bude čekat ČEZ
Cirkulum Art scéna, o osvěžení se postará plážový bar, chybět nebude ani zóna
s řadou stolních her nebo místo vyhrazené pro odpočinek a relaxaci.
Vstupenky na festival lze zakoupit online z pohodlí domova v síti Ticketstream, v
hlučínské Hospodě 56, v opavské prodejně Sluna a také v Informačním centru Hlučín v budově zámku. Cena dvoudenní festivalové permanentky je v předprodeji aktuálně za 590 korun, na místě bude stát dvoudenní vstup 650 korun, páteční vstupenka přijde na 400 a sobotní na 450 korun.
Partnery festivalu jsou stavební společnost Štraub, Moravskoslezský kraj, ČEZ a město
Opava.
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