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letní speciál   OPEN  
 

OPEN air Vyšehrad  |  čtvrtek 17.8.2017 
 

 Největší z nejmenších festivalů. 

 Zvláštní vydání OPEN-MIC.cz uprostřed léta. 

 Živá kulturní & hudební událost v otevřeném prostoru v Praze. 

 Najdete jen to, co sami přinesete. 

 

Základní informace, otázky a nástin představy. 
 

ZAČÁTEK?  

18:00 hodin 

 

KDE?  

Praha, Vyšehrad, travnatý plácek v parku 

 

GPS: 

50.0624825N, 14.4210697E 

 

JAK TAM?  

Nejbližší metro Vyšehrad, cestou od metra projdete Táborskou bránou, potom Leopoldovou 

bránou, dáte se vlevo, vstoupíte do vyšehradského parku, první travnatá plocha (mapka 

v příloze nebo:  https://mapy.cz/s/1Tqix ) 

 

POČASÍ? 

Akce je závislá na počasí. V případě akutně nepříznivého počasí se akce nekoná a přesouvá 

se na náhradní termín, což bude včas upřesněno. 

 

 

 

https://mapy.cz/s/1Tqix
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PROGRAM? 

Koncert přihlášených vystupujících dle programu. Volný prostor pro další zájemce, kteří 

chtějí představit svou tvorbu. Každý vystupující má prostor pro 3 

písně nebo krátký blok básní. 

 

POŘADÍ VYSTUPUJÍCÍCH?  

Není předem stanoveno, určí se na místě dohodou. 

Seznam registrovaných vystupujících: www.infolk.cz/info 
 

ZVUKOVÁ APARATURA?    

Není zajištěna. Akce je ryze akustická.  

Hraní bez 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 bezprostředním a bezbariérovém hudebním & 

lidském setkání. Akustická forma je zároveň silnou výzvou pro kvalitu posluchače.  
 

PÓDIUM? 

Vystupující mají k dispozici židli. 
 

ELEKTŘINA? 

Na místě není k dispozici. 
 

OBČERSTVENÍ + WC? 

Není zajištěno. Tzn. Občerstvení pouze z vlastních zdrojů, případně lze 

využít okolních restaurací & kiosků (cca 200 m). WC v restauraci /  

individuálně. 

 

PRAVIDLA? 

1. Jdu si užít písničky & autorskou tvorbu! 

2. Mám možnost zahrát svoji píseň, přečíst svou báseň. 

3. Respekt k ostatním dává kultuře život. 

 Najdete zde jen to, co sami přinesete = náladu, atmosféru… 

 Co přinesete, si zase odnesete :-) 
 

S SEBOU? 
 

 Vlastní občerstvení / pití, jídlo 

 Něco na sezení na trávě / deka, sedátko, křesílko 

 Své pozvánky, plakáty, CD, vizitky, rekvizity, atd. 
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VIZE, PŘEDSTAVA, NÁČRT? 

 Akce navazuje na pravidelné večery OPEN-MIC.cz zaměřené na autorskou tvorbu 

písničkářů bez vymezení žánru. Cílem je představení vlastní tvorby, setkání, kontakt. 

 Minimalistický festival jako svátek autorské tvorby, která nejlépe vyznívá v tichém 

prostředí a váží si pozorných posluchačů. Festiválek jako dárek pro radost, jako pestrý 

bezbariérový koncert, jako zušlechtění veřejného prostoru. 

 Něco mezi koncertem, buskingem a piknikem. 

 Akustický koncert písničkářů & festival autorské tvorby. 

 

VSTUPNÉ? 

Dobrovolné do klobouku na pokrytí nákladů spojených s akcí a obdobné akce v budoucnu. 

 

KONEC? 

Předběžně v cca 21:30 hod. Dle situace a nálady konec otevřený. 

 

 
 

Podrobnosti, odkazy, mapka a speciální informace: www.infolk.cz/open 

 

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/126571657975503 

 

Pozvi své přátele, sdílej FB událost, pošli to dál. 

Pokud budeš mít nápad k věci, ozvi se. Jinak se těšíme na viděnou & na slyšenou! 
 

 
Organizační OPEN tým: Adam Pavlíček, Jan Ostrov, Jakub Pavlíček 

Email: open@infolk.cz 

www.infolk.cz/open  

 

 

     

Otevřený prostor pro písničkáře, jejich publikum a zážitek.  

 

              
 

 

 

http://www.infolk.cz/open
https://www.facebook.com/events/126571657975503
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Místo konání: 
 

Praha, Vyšehrad, travnatý plácek v parku 

 

 

 
GPS: 

50.0624825N, 14.4210697E 

 

JAK TAM?  

Nejbližší metro Vyšehrad, cestou od metra projdete Táborskou bránou, potom Leopoldovou 

bránou, dáte se vlevo (na druhou stranu, než je rotunda), vstoupíte do vyšehradského parku, 

první travnatá plocha - mapka v příloze nebo:  https://mapy.cz/s/1Tqix 

 
 

 

Aktuální informace, program a přehled vystupujících:  
 

www.infolk.cz/open 
 

 

 

https://mapy.cz/s/1Tqix
http://www.infolk.cz/open

