TISKOVÁ ZPRÁVA

Festival na ulici nechal opět zazářit lokální hudební scénu.
(Plzeň, 28. srpna 2022) – V sobotu odehrály své koncerty poslední kapely letošního
multižánrového festivalu v ulicích Plzně. Za devět dní se jich na pěti scénách vystřídalo
přes sto, součástí festivalu byl bohatý doprovodný program na dalších místech.
Průběh festivalu shrnuje za pořadatelskou Agenturu Nashledanou Lukáš Krásný:
„Letošní ročník Festivalu na ulici konečně proběhl bez koronavirových omezení.
Jsme rádi, že jsme mohli přivítat více než 100 účinkujících z řady žánrů a jejich odnoží.
Počasí nám sice úplně nepřálo, ale i tak většinu koncertů navštívilo úctyhodné množství
návštěvníků – okolo 50 tisíc “, a rovnou přidává pozvánku: „Již nyní začínáme přemýšlet o
programu příštího, jubilejního, 30.ročníku, který by se měl uskutečnit 18.-26. srpna 2023.“
Pořadatel Festivalu na ulici dával i letos nejvíce prostoru účinkujícím z Plzně a okolí.
Koncept „Návratu ke kořenům“, kterým navázal na téměř třicetiletou tradici akce, se ukázal
jako velmi oblíbený a úspěšný: „Plzeňská hudební scéna nabízí obrovské množství kvalitních
kapel různých žánrů. Pro většinu obyvatel tak ani není možné v průběhu roku navštívit
všechny své oblíbené, natož objevit nějaké nové. My dokážeme dát prostor většině z nich
v průběhu devíti dnů.“ domnívá se Lukáš Krásný.
Že jsou Plzeňané na své hudebníky hrdí, dokazují i předběžné výsledky dotazníkového
průzkumu, který letos probíhal po celou dobu na všech scénách. Většina respondentů uvedla,
že sice ráda navštíví pár koncertů mimoplzeňských kapel, ale stejně se nejvíc těší na domácí
produkci. Jedna z otázek dotazníku směřovala i na multižánrový charakter festivalu, jehož
úspěšnost ovšem nejvíc potvrzují plné scény.
Ať už šlo o metalový večer první sobotu, bluegrassové odpoledne sobotu druhou, jazzové
úterý, či mnoho samostatných koncertů žánrů rock, beat, pop, crossover či blues, každý
z bloků si našel své příznivce. Loňský pilotního projekt se zařazením nového žánru – vážné
hudby – se setkal s úspěchem, a přilákal tak na nedělní Hollywood s Plzeňskou filharmonií
davy návštěvníků.
I doprovodný kulturní program obsahoval mnoho žánrů a širokou nabídku pro různý věk
a zájmy. V Proluce či ve stanu na náměstí Republiky dle přízně počasí probíhal každý den
program pro děti – střídaly se zde různé soubory se svými divadelními představení, žongléři a
kuličková dráha. Ve Smetanových sadech se tančily tance z Plzeňska, ale i z jiných částí
celého světa - španělské flamenco, brazilský zouk, argentinské tango nebo živelné africké
tance. Výtvarné umění reprezentovala výstava Barva na ulici v Proluce a díla studentů Střední
umělecko-průmyslové školy a ZUŠ Zámeček, umístěná na náměstí Republiky.
Kromě hudby, divadla a výtvarného umění se pořadatelé již podruhé rozhodli podpořit
neziskové organizace z Plzeňského kraje, kterým dali zdarma prostor pro prezentaci a
představení své činnosti plzeňské široké veřejnosti.

Festival na ulici je letní částí projektu Živá Plzeň.
Více o Festivalu na ulici na www.festivalnaulici.cz. Vstup na akci byl ZDARMA.
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