
Festival Za zdí
7.-8. září 2012

Horní Branná

4. ročník podhorského hudebního festivalu

Festival Za zdí je

• moderní hudební festival s křesťanskými

kořeny

• místo pro setkání lidí různého věku,

životních zkušeností a pohledu na svět

• spojení inspirace, zábavy a načerpání sil

Žánrově se hudba na festivalu pohybuje od

folku, blues, worldmusic přes klasický rock až

po alternativní rock a ska. Nejedná se o žádnou

masovou akci, ale malý festival s přátelskou a

pohodovou atmosférou. Své místo si zde tedy

najdou lidé společenští, odvážní i zakřiknutí,

samotáři, páry i rodiny s dětmi...

Co festival charakterizuje?

• dobrá hudba

• vyvážený doprovodný program

• tematičnost

• prostor pro mladé kapely

Pořadatelem je od letošního roku občanské

sdružení Fontes tres. Sdružení působí v oblasti

mezigenerační a mezikonfesní solidarity a

setkávání. Letos zároveň začíná opravovat

historickou farní budovu v Horní Branné, na

jejíž stav a perspektivy se snaží  také touto

akcí  upozornit veřejnost.
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K BŘEHÚM NADĚJE
hudba | výstava | divadlo | film

kapely:

Petach (folk, Špindlerův Mlýn)

Častuška blues (blues / world music, Praha)

Českej chleba (bigbeat, Vlašim)

Proti proudu 30 (rock, Česká Lípa)

Maybe Different (rock  alternative, Třinec)

Film "Cesta za nadějí" a beseda s hlavní

postavou  panem Heřmanem Volfem, který ač

je sám po úraze, pomáhá ostatním překonávat

beznaděj a nacházet stále nové životní výzvy.

(v jednání)

Divadelní kus "David a Goliáš", výstava

fotografií, v případě příznivého počasí outdoor

aktivity a další doprovodný program pro

návštěvníky.

Kostel sv. Mikuláše /pátek/ a farní zahrada
/sobota/.
Vstupné 60, (obyčejné) a 90, Kč

(sponzorské), podpoří opravy historické farní

budovy.

www.festival.farnostvr.info
všechny informace pěkně pohromadě

Festival Za zdí
7.-8. září 2012

Horní Branná

K BŘEHÚM NADĚJE
hudba | výstava | divadlo | film

kapely:

Petach (folk, Špindlerův Mlýn)

Častuška blues (blues / world music, Praha)

Českej chleba (bigbeat, Vlašim)

Proti proudu 30 (rock, Česká Lípa)

Maybe Different (rock  alternative, Třinec)

Film "Cesta za nadějí" a beseda s hlavní

postavou  panem Heřmanem Volfem, který ač

je sám po úraze, pomáhá ostatním překonávat

beznaděj a nacházet stále nové životní výzvy.

(v jednání)

Divadelní kus "David a Goliáš", výstava

fotografií, v případě příznivého počasí outdoor

aktivity a další doprovodný program pro

návštěvníky.

Kostel sv. Mikuláše /pátek/ a farní zahrada
/sobota/.
Vstupné 60, (obyčejné) a 90, Kč

(sponzorské), podpoří opravy historické farní

budovy.

www.festival.farnostvr.info
všechny informace pěkně pohromadě

Festival Za zdí
7.-8. září 2012

Horní Branná

K BŘEHÚM NADĚJE
hudba | výstava | divadlo | film

kapely:

Petach (folk, Špindlerův Mlýn)

Častuška blues (blues / world music, Praha)

Českej chleba (bigbeat, Vlašim)

Proti proudu 30 (rock, Česká Lípa)

Maybe Different (rock  alternative, Třinec)

Film "Cesta za nadějí" a beseda s hlavní

postavou  panem Heřmanem Volfem, který ač

je sám po úraze, pomáhá ostatním překonávat

beznaděj a nacházet stále nové životní výzvy.

(v jednání)

Divadelní kus "David a Goliáš", výstava

fotografií, v případě příznivého počasí outdoor

aktivity a další doprovodný program pro

návštěvníky.

Kostel sv. Mikuláše /pátek/ a farní zahrada
/sobota/.
Vstupné 60, (obyčejné) a 90, Kč

(sponzorské), podpoří opravy historické farní

budovy.

www.festival.farnostvr.info
všechny informace pěkně pohromadě




