Tisková zpráva – Vysočina Fest 2017 – VYPRODÁNO
Pátý jubilejní ročník jednoho z největších festivalů Kraje Vysočina již klepe pomalu na dveře a my musíme
s hrdostí oznámit – Máme opět vyprodáno! Zájem o festival nás nesmírně těší.
Kapacitně jsme na podobném počtu návštěvníků jako minulý rok, který se ukázal jako limitní proto,
abychom zachovali určitou míru komfortu. I letos chystáme v amfiteátru stavět tribuny pro zvětšení
kapacity. Budou se nacházet na stejném místě jako minulý rok, tedy na travnatých plochách nad
amfiteátrem.
VIP vstupenky – pár posledních kousků ještě zůstává v předprodeji, proto neváhejte.
Jednodenní vstupenky v prodeji letos nebudou!
Co se chystá dále?
Lineup festivalu je již víceméně jasný, vše je zveřejněno na webu i FB. Jedinou změnou bude náhrada za
zpěvačku s velkým hlasem Věru Špinarovou, jejíž odchod je nám velmi líto.
V tento čas tedy vystoupí zpěvačka neméně slavná a oblíbená – Eva Pilarová. Zpěvačka obdařená velmi
krásným, silným a barevně zajímavým, naprosto nezaměnitelným hlasem. S přibývajícími léty se stále
více orientuje především na oblast jazzu a swingu. Dnes patří právem k pěveckým legendám s
neoddiskutovatelně jedním z nejlepších hlasů – ne-li nejlepším vůbec – jaký česká pop–music kdy měla.
Fest na rozjezd
V úterý a ve středu proběhne na Masarykově náměstí v Jihlavě warmup Vysočina Festu – FEST NA
ROZJEZD. Vstup na akci je zdarma, produkce bude probíhat mezi 17. – 22. hodinou.
Program akce:
Úterý 4. 7. 2017
17.30 - 18.30 - kapela ze soutěže Vysočina Fest 2017
19.00 - 20.00 – El‘brkas
20.30 - 21.30 – UDG
Středa 5. 7. 2017
17.30 - 18.30 - kapela ze soutěže Vysočina Fest 2017
19.00 - 20.00 - Procz
20.30 - 21.30 – Petr Bende & Band

Stanové městečko
To se přesunulo o pár metrů dále na fotbalový stadion. Tímto jsme pro návštěvníky zvýšili kapacitu
ubytování. Po Velikonocích spustím předprodej v síti Ticketlive.
Ceny: stan 100,- (3 dny/noci), osoba ve stanu 250,- (3 dny/noci). Místo pro stan je určeno rozměrem
4x4 m, pokud si tedy někdo plánuje vzít větší stan, musí si koupit dle toho více míst. To bude samozřejmě
kontrolováno při vstupu.
Celková kapacita je 382 míst – viz mapka

Soutěž kapel
Soutěž kapel je už tradicí a opět je v běhu. Do konce dubna probíhá registrace kapel, nyní jich máme
zaregistrováno 12. Dvě si pak zahrají na Festu na rozjezd a tři první pak každý den odstartují program na
hlavní stage. Mezi nimi se pak pomocí hlasování na Facebooku vybere ta nej, která dostane opět
možnost nahrávat v profistudiu.
Dětské odpoledne
Sobota patří dětem…tak to bylo a bude každý ročník festivalu. Prostory dětského hřiště se opět promění
v koutek, který nabídne nepřeberné množství aktivit doplněné o program s moderátorem Milanem
Řezníčkem.
Benefitní program
Každý účastník při vstupu do areálu dostane brožuru se základními informacemi k festivalu. Její součástí
jsou i slevové kupóny všemožných služeb v rámci Kraje Vysočina. Kupóny se dělí dle okresů a všude se
snažíme najít partnery, kteří mohou nabídnout atraktivní vyžití pro naše návštěvníky.

Vysočina Fest pomáhá…
Nadace Můj nový život a šlapaní na oranžových kolech „Pomáhej pohybem“ pro Nadaci ČEZ bude opět
součástí festivalu, zejména pak tedy sobotního programu.

Sledujte aktuální info na:
www.vysocinafest.cz
https://www.facebook.com/vysocinafest/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/531099733762169/

Kontaktní osoba:
Monika Freibergová – 731 122 599 – press@vysocinafest.cz, freibergova@yashica.cz

