TISKOVÁ ZPRÁVA

Sejdeme se UPROSTŘED
Brno-střed, 28. 5. 2018 - Multižánrový festival UPROSTŘED se koná ve veřejném prostoru centra
Brna a letos přichází s druhým ročníkem. Během následujících tří měsíců oživí náměstí, parky i
zapadlé kouty centra Brna. Připravena je pestrá programová nabídka plná hudebních produkcí,
workshopů, divadelních představení, tančíren, sportovních a multimediálních akcí.
UPROSTŘED ale není jen o kultuře, je hlavně o setkávání a propojování různých lidí bez ohledu na věk
anebo kulturní vkus. A to platí i při tvorbě jeho programu – za tímto účelem se spojily různé brněnské kulturní
subjekty, kluby, divadla, spolky, apod., takže vzniká jedinečná spolupráce v produkční i dramaturgické
rovině, díky níž mají návštěvníci festivalu možnost setkat se bez jakýchkoliv omezení a zdarma s projekty či
tvorbou, které by například běžně nevyhledávali, a poznat tak něco nového.
„Festival UPROSTŘED oslovuje množstvím míst a akcí pro různě početné publikum. Hledáme témata
v různých oblastech – workshopy, sportovní, taneční anebo multimediální akce, procházky městem.
A festival je tím amalgámem, který tuhle různorodou a kvalitní produkci spojuje a dává tomu takovou
zastřešující hlavičku,“ představuje myšlenku festivalu David Butula, člen Rady MČ Brno-střed zodpovědný za
kulturu, který je zároveň dramaturgem festivalu.
Festival je určený pro ty, kteří se v prázdninových měsících chtějí po práci pobavit, poučit se a odpočinout si.
Je přístupný a otevřený všem, zadarmo, na různých místech městské části Brno-střed. Chceme, aby naše
město přes léto „nevymřelo“, přestože je čas dovolených a výletů na chaty. Naším přáním je, aby lidé
nemuseli za kulturou nikam chodit, ale aby si je našla i ve všední dny, a to i na místech, kde by ji nečekali,
a která se jim tak představí úplně novou a jinou optikou.
Letošní ročník zopakuje několik vydařených spoluprací z loňska, přinášíme samozřejmě i zcela nové akce.
Oficiální zahajovací víkend proběhne 15.–16. června. Pátek otevře v parku na Moravském náměstí akce
RIDE ON! - skateboard, longboard a parkour workshop, pokračující koncertem CHILL YOUR MIND
brněnských live – electronic projektů. Sobotní DEN PRO VŠECHNY nabídne program napříč generacemi.
Díky spolupráci se spolkem Hurá na výlet zrealizujeme zajímavý program pro seniory s moravskou
cimbálovkou a workshopem. Následuje kapela: Pískomil se vrací, která zahraje pro děti všeho věku, dřevěný
kolotoč, dětský program, storytelling, apod. Večer pak otevře stand up Komediomatu & Adély Elbel. Vše
zakončí big band Red Socks. Paralelně bude probíhat v Tržnici Brno akce Asie vzdálená i blízká, která
představí pestrou paletu exotických chutí a kultury. Ve zkratce je nemožné popsat celý program, za všechny
uveďme: Velká Street dance & Hip Hop party v režii Flédy, George Maymems Picnic Experience, což je
koncert, jarmark a workshopy pod taktovkou Kabinetu Múz, pouliční koncert holandského 110 členného
orchestru a sboru Krashna Musika u Jošta, showcase klubu Leitnerova na Nových sadech, koncert, taneční
představení a výstava k neradostnému výročí 50. let od okupace v srpnu 1968, multimediální koncert ve
spolupráci s Maratonem hudby: Jan Kapr – Testimoniaze, bubenický workshop Fajta & Koudelky, divadelní
představení, komentované procházky a mnoho dalšího.
Festivalový program bude představen 1. června na tiskové konferenci v 17.00 hodin na Kraví hoře
v areálu VUT, Rybkova 23, za účasti dramaturga festivalu Davida Butuly (člen Rady městské části
Brno-střed pro oblast kultury, turismu a sportu) a stand up komičky a moderátorky Adély Elbel, která
se stala tváří festivalu. To vše jako součást akce v rámci víkendu Otevřených brněnských ateliérů:
https://www.facebook.com/events/257404298139805/,
Více informací o festivalu a jeho programu najdete na webových stránkách:
https://www.gotobrno.cz/akce/festival-uprostred-2018/ anebo na FCB profil Festival Uprostřed.
Festival se koná pod záštitou primátora města Brna a starosty městské části Brno-střed.

Kontakty:
BcA. David Butula, člen Rady MČ Brno-střed, e-mail: butula@brno-stred.cz, tel:. 736 531 654
BcA. Magdalena Mazlová, produkce, e-mail: magdalena.mazlová@brno-stred.cz, tel.: 770 149 296
Barbora Kocmánková, produkce, e-mail: kocmankova@kaveeska.cz, tel.: 725 825 597

