
DOBRÝ DEN NAD OSTRAVICÍ

první ročník benefičního podhorského festivalu

14. dubna 2022

15:00 až 02:00

KC Frýdlant nad Ostravicí

Kolektiv umělců, výtvarníků a organizátorů z mikroregionu Frýdlantsko ve snaze

pomoct ukrajinským dětem zasaženým válkou pořádá 1. ročník benefičního

festivalu, kde se 4 scénách, na nichž se vystřídají kapely a tělesa nejrůznějších

žánrů, výtvarná výstava studentů frýdlantských škol, dokumentární minimaraton s

besedami a součástí bude i divadlo a taneční zábava.

"Přání -Dobrý den- slýcháme každý den alespoň čtyřicet osmkrát. My, muzikanti,

umělci, výtvarníci a další jinak šikovní lidé, si přejeme, aby tentokrát nezůstalo jen

u slov," komentuje zrod myšlenky člen organizátorského čtyřlísku Adam Šigut.

"V době války, kdy je čím dál jednodušší se rozhádat a rozdělit, cítíme o to víc

potřebu znovu se semknout a alespoň jeden den táhnout za jeden

pestrobarevný provaz. A díky jedinečné síle umění udělat spoustě lidem opravdu

"Dobrý den," dodává další z organizátorů Šimon kořený.

Mezi účinkujícími se objeví například kapela bývalých žáků ZUŠ L. Janáčka

Humbug, která pod vedením Ivo Sanitera pořádala velmi úspěšný benefiční

koncert pro Ukrajinu již před 8 lety, dále vystoupí známá rokenrolová kapela

Yellow Socks, kapela WOLF GANG či Fell On Mad Days. HTK Band, který se ujme



taneční zábavy, irská punková kapela, cimbálová muzika Portáši, dětský pěvecký

sbor Lašánek a mnoho dalších.

Součástí je i výtvarná výstava studentů frýdlantských škol "MALUJEME SRDCEM

PRO UKRAJINU."

V kinosále bude probíhat minimaraton dokumentárních filmů festivalu Jeden

svět, před filmem vždy proběhne krátký úvod do tématiky a po filmu následuje

debata s hosty.

Vstupné je "dobrýdenvolné" - budeme rádi za pomoc podle možností každého

návštěvníka. Všichni účinkující i organizátoři se na akci podílejí bez nároku na

honorář. Veškeré vybrané vstupné a celková útrata za občerstvení poputuje

potřebným ukrajinským dětem, které se kvůli válce ocitly v našem kraji.

Akce se koná za laskavé podpory KC Frýdlant nad Ostravicí.

Moc díky všem, kdo pomaháte!

Více informací naleznete na

facebookové stránce: www.facebook.com/dobrydennadostravici

facebookové události: https://fb.me/e/5jI0PA1VA

webových stránkách: http://dobrydenno.cz

http://www.facebook.com/dobrydennadostravici
https://fb.me/e/5jI0PA1VA
http://dobrydenno.cz

