Festival Beseda u Bigbítu vstupuje do třetí dekády

V české koncertní premiéře představí The Pineapple Thief a Volkova Sisters
Beseda u Bigbítu vstupuje v letošním roce do své třetí dekády a nezůstane nic dlužná své
pověsti. V české koncertní premiéře představí několik atraktivních zahraničních hostů
a samozřejmostí
je
reprezentativní
výběr
z domácí
nezávislé
scény.
Mezi
lákadla 21. ročníku festivalu, který se 2. a 3. srpna uskuteční opět v Tasově u Veselí nad
Moravou, patří britské kapely The Pineapple Thief, Volkova Sisters z Maďarska, Dave
Herrero & The Hero Brother Band z USA a polští Napszyklat. Českou hudební scénu
v programu zastoupí WWW, Zrní, Bratři Orffové, Boris Carloff nebo Kyklos Galaktikos.
Dramaturgové festivalu zůstali otevření odvážným kombinacím i novým jménům, kterým věří. Tentokrát
vsadili zejména na britskou indie hvězdu The Pineapple Thief, která patří do čela ostrovní klubové
scény, ale v Česku na širší objevení teprve čeká. K experimentálním headlinerům patří polští
Napszyklat, kteří se pohybují na pomezí hned několika žánrů, k dřevním bluesovým jistotám
vystihujícím atmosféru festivalu naopak Dave Herrero & The Hero Brother Band z USA. Volkova
Sisters z Maďarska svým temným elektropopem zaujali v Berlíně i Londýně a v Tasově, stejně jako The
Pineapple Thief, odehrají svoji tuzemskou koncertní premiéru. „Zdánlivě protikladné hudební
a myšlenkové proudy se v Tasově mění v symbiózu společného sdílení nevšedních zážitků. Věříme, že
v letošním roce tomu nebude jinak,“ říká ředitel festivalu Tomáš Ševčík.
Mezi potvrzenými tuzemskými skupinami nechybí etablovaná jména ani nastupující generace domácí
nezávislé hudby. Folkrockoví Zrní natočili ceněné album Soundtrack ke konci světa, a definitivně tak
stvrdili pozici jedné z nejoriginálnějších skupin české scény. Nové album na Besedě představí Bratři
Orffové, česká odpověď na anglofonní vlnu freakfolku, i abstraktní hiphopeři WWW. Nastupující
generaci bude prezentovat původně divadelní projekt Kyklos Galaktikos, spojující elektronické beaty
s filozofickou promyšleností.
Během prvního srpnového víkendu ve slováckém Tasově vystoupí více než 40 kapel z šesti zemí. Mezi
dalšími potvrzenými interprety dále nebudou chybět Peter Lipa, Nylon Jail, Kieslowski, Esa z lesa,
v Cenách Anděl a Apollo oceněný Boris Carloff a další. Velký důraz pořadatelé kladou i na doprovodný
program Apollónova návštěva, mj. s novými multimediálními projekty Tomáše Vtípila a Jiřího
Suchánka, a regionální soutěž písničkářů. Připraveno je také několik novinek v areálu samotného
festivalu.
Festival Beseda u Bigbítu se pod taktovkou občanského sdružení Žebřiňák uskutečnil už čtyřikrát ve
spolupráci s partnery ze Slovenska, Polska a Maďarska a Mezinárodním visegrádským fondem. „Jedním
z našich cílů je zasadit festival do středoevropského kontextu a spoluvytvářet směr nezávislé hudební
scény,“ uzavřel kurátor hudebního programu Zdeněk Neusar.
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 8. května 2013

Festival Beseda u Bigbítu se v letech 2009–2012 konal za finančního přispění
Mezinárodního visegrádského fondu a v roce 2011-2013 i Nadace Život umělce.

