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Akustický festival písničkářů
Praha
Hledáte-li hudební festival bez davů, astronomického vstupného a ohlušujících decibelů,
vypravte se třetí srpnový čtvrtek do parku pražského Vyšehradu, kde se uskuteční již
čtvrtý ročník festivalu OPEN air písničkářů. Od 18 hodin do setmění si můžete
vychutnat autorskou tvorbu téměř dvaceti vystupujících, začátečníků i profesionálů.
Pořádající volné sdružení infolk.cz festivalem navazuje na pravidelné večery OPENMIC.cz, rozvíjející silnou tradici českého písničkářství.
„Zajímavostí je vystoupení muzikantů v akustické formě, bez použití zvukové aparatury.
Každý z přihlášených vystupujících zahraje 3 písně, čímž večer získává na pestrosti
a dynamice. Nadto může svou tvorbu představit každý, kdo přijde,“ řekl organizátor Jan
Ostrov. Jedním z cílů minimalistického a neformálního festivalu je otevřít kulturní prostor
veřejnosti pro nevšední setkání a kontakt. Festival se koná na zelené louce a najdete zde jen
to, co sami přinesete.
„Hraní bez zvukové aparatury je záměr. Smyslem je podtrhnout sílu autentického umění
písničkářů a nalézat pro tento druh umění nové formy a prostředí intimity. Kvalita není
v elektronice nebo v médiích. Jedinečnost je založena na živém, bezprostředním
a bezbariérovém hudebním & lidském setkání. Akustická forma je zároveň silnou výzvou
pro kvalitu posluchače,“ doplnil organizátor.
Vychutnejte si neobvyklou zkušenost akustického koncertu pod širým nebem. Malý
nekomerční festival jako svátek autorské tvorby, která nejlépe vyznívá v tichém prostředí a
váží si vnímavého publika. Odpočinkový dárek pro radost, pestrý bezbariérový koncert,
oživení veřejného prostoru. Objevte a tvořte živou kulturu.

OPEN air písničkářů / 17.8.2017 / 18:00 hodin / Praha, Vyšehrad, park/otevřený prostor
Více informací: www.infolk.cz/open
Facebook událost: https://www.facebook.com/events/126571657975503
Kontakt: Jan Ostrov
Email: janostrov@email.cz
Telefon: 605 119 790
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Rozšířené informace
První ročník OPEN air písničkářů se konal 31.7.2014 na Vyšehradě. Vystoupilo přes 20
písničkářů. Fotografie na Facebooku:
https://www.facebook.com/venca.kahoun/media_set?set=a.10204241675191405.1073741861.
1513504076&type=3
Fotografie z druhého ročníku konaného 6.8.2015:
https://plus.google.com/photos/100677179154684448635/albums/6180218091910910385?sor
t=1
Festival OPEN air písničkářů navazuje na projekt OPEN-MIC.cz, organizované volným
sdružením infolk.cz.

Večer OPEN-MIC.cz | Přijď a hraj!
OPEN-MIC.cz je otevřený festival autorské tvorby, který nabízí písničkářům, básníkům
a jinak definovaným performerům jedinečnou příležitost setkat se se svým publikem
a představit svou tvorbu!
Vystoupit může každý. Kdo se přihlásí předem, má rezervovaný prostor na jevišti.
Kontakt: openmic@infolk.cz







Večery OPEN-MIC.cz se konají od ledna 2013.
Proběhlo více než 50 večerů.
Pravidelně se konají v Kavárně U Božího mlýna (Praha 2).
Počet vystupujících: cca 7 – 10 za jeden večer; celkem za dobu trvání okolo 200 vystupujících
Vystupující: tuzemští i cizinci, písničkáři, básníci, hudební skupiny, začátečníci i
profesionálové

