Beseda si už popáté úspěšně zahrála vabank
Čtvrtinu festivalového programu tvoří umělci z partnerských zemí Visegrádu
Hra vabank slováckému festivalu Beseda u Bigbítu už popáté vyšla. Teprve na konci května se totiž jeho organizátoři dozvěděli, že jubilejní páté Visegrádské noci pořádané v rámci festivalového programu podpoří Mezinárodní visegrádský fond. Také díky těmto
prostředkům festival ani letos neztratil svou nezávislost, vysoce nastavenou laťku
a dostupnou cenu. Na jeho dvou scénách se 2. a 3. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou
představí ti nejlepší z domácí scény, ale také muzikanti ze Slovenska, Polska a Maďarska
a v české premiéře i atraktivní hosté z Velké Británie a USA.
Talentovaní hudebníci z partnerských zemí Visegrádu tvoří čtvrtinu festivalového programu. Jedním
z velkých příslibů jsou maďarští Volkova Sisters, jejichž temný pop si postupně podmaňuje celou Evropu, a ostřílení polští elektronici Napszyklat. Nejpočetněji je pak vzhledem k úzké přeshraniční spolupráci zastoupeno Slovensko. Jeho vlajkonošem je čerstvý sedmdesátník Peter Lipa, který je i po desítkách let na vrcholu jazzové a bluesové scény v obdivuhodné formě. Transformovaní členové retro popových The Uniques představí v Tasově svůj nový projekt Nvmeri, svěží indie rock zahrají východoslovenští Papyllon a okrajovější žánry hip hopeři Peťo Tázok a Karaoke Tundra nebo hluční Shibuya
Motors.
Součástí tasovského visegrádského programu bude i soutěž písničkářů a zejména Apollónova návštěva, která dává prostor performancím, divadlu i jiným typům živého umění. Jedním z cílů tohoto in teraktivního projektu je začlenění návštěvníků do festivalového programu takovým způsobem, aby se stali jeho spolutvůrci. „Rádi překračujeme hranice a objevujeme nová jména. Stále balancujeme na hranici nákladů a máme velkou radost z toho, že se nám i díky Mezinárodnímu visegrádskému fondu podařilo udržet naši nezávislost, kvalitu i dostupnou cenu. Festival pořádáme jako dobrovolníci bez nároku na honorář a jako velcí fanoušci hudby pořád hlavně ze srdce,“ říká ředitel festivalu Tomáš Ševčík.
Mezi potvrzenými interprety 21. Besedy u Bigbítu najdete v české koncertní premiéře také britské indie
hvězdy The Pineapple Thief a americké bluesmany Dave Herrero & The Hero Brother Band.
Domácí scénu zastoupí namátkou WWW, Zrní, Bratři Orffové, Boris Carloff, Kieslowski, Kyklos
Galaktikos, Kapitán Demo, Nylon Jail, Fru Fru, Wild Tides, Esa z lesa nebo Never Sol.

Více informací:
WEB: www.besedaubigbitu.cz
FACEBOOK: www.facebook.com/besedaubigbitu

Kontakt pro média:
Petr Lukeš, tel.: 776 271 590
petr@besedaubigbitu.cz

V Tasově dne 11. června 2013

Beseda u Bigbítu se od roku 2009 koná za finančního přispění Mezinárodního visegrádského fondu.
Za podporu děkujeme také Radiu 1, Radiu Wave, Rádiu_FM a všem dalším sympatizantům.

