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Přípravy druhého ročníku rodinného hudebního festivalu Hradecký slunovrat jsou v plném
proudu. Stěžejní zveřejněnou novinkou je rozšíření programu do dvou dnů, v atraktivním
předprázdninovém termínu 12. a 13. června 2015. Festival opět proběhne v půvabném areálu
státního zámku v Hradci nad Moravicí, nabídne tři hudební scény a přitažlivý doprovodný
program. Letošní ročník navazuje na úspěchu festivalu loňského, který dokázal nabídnout
lákavý program hned první rok svého působení (Na hlavní scéně se objevila nejčerstvější odnož
Jablkoně – duo Michala Němce a Marie Puttnerové Půljablkoň, oblíbený písničkář Jan Burian,
sólo vystoupení odehrál i Jaromír Švejdík. Ten jakožto Jaromír 99 vystavoval v rámci festivalu
svou aktuální výstavu Kill-time). V červnu 2015 se již teď mohou návštěvníci těšit na hvězdu
současné české hudební scény
Lenku Dusilovou, charismatického písničkaře Jiří
ho Schmitzera
, nebo na „urban folk" duo
Kieslowski
.„
Snažíme se divákům nabídnout svěží, atraktivní průřez českou hudební scénou. Nenajdete u
nás kapely, na které narazíte na každém letním festivalu. Rádi bychom se vymezili vůči
klasickému mainstreamu a masovým komerčním akcím. Tvoříme program tak, aby byl lákavý
skutečně pro celé rodiny. Hudební

program doplní divadelní představení pro malé návštěvníky, probíhat budou také diskuze,
zajímavé výstavy. To vše v prostorách, které jsou okouzlující v každé roční době: zámek v
Hradci nad Moravicí stále zůstává naší hlavní hvězdou." uvádí ředitel festivalu, opavský rodák
Václav Müller.
I tentokrát mají možnost
zahrát si na festivalu začínající, či prozatím širokému publiku neobjevené kapely. Vyhrazena je
pro ně tzv. Open scéna. „
Tato scéna je hodně specifická. Kapely si na ní mohou zahrát po úspěšném absolvování
konkurzu, který probíhá už od ledna. Zájem je hodně veliký. O tom, že festival děláme hlavně
pro zábavu, svědčí i fakt, že tato scéna je umístěna mimo placenou zónu, takže si kapely může
poslechnout jakýkoliv návštěvník zámku – a že jich v letním období přichází tisíce...
" doplňuje Müller.
Pro festival již započal také předprodej vstupenek. Je možné je získat v rámci sítě Ticketstrem
či objednávkou na mailové adrese vstupenky@hradeckylunovrat.cz. Zajímavé informace,
postupně zveřejňovaný program Hradeckého slunovratu 2015 i diskuze návštěvníků probíhají
na facebookovém profilu:
www.facebook.com/hradeckyslunovrat
. Vše potřebné lze dohledat také na
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www.hradeckyslunovrat.cz
.
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