Sweetsen fest? 15 let, 10 scén, 5 dnů, 3 Andělé a 1 přehrada!
Tisková zpráva
Frýdek-Místek, 3. dubna 2018
Festival Sweetsen fest, který letos oslaví patnáct let, bude v mnoha ohledech výjimečný. Jedna
z největších beneficí v kraji letos proběhne poprvé v historii na deseti scénách a v pěti dnech.
Mimořádný zážitek nás čeká i během slavnostního zahájení na přehradě Olešná, jehož součástí
budou mimo jiné i tři čerství frýdecko-místečtí držitele Ceny Anděl.

Populární Sweetsen fest, který před lety vznikl jako komorní jednodenní přehlídka, se letos chystá na
svůj patnáctý ročník. A letošní program benefice potvrdí nejen výjimečnost festivalu, ale i celé místní
kulturní komunity.
Jedinečná přehlídka bude zahájena neopakovatelným koncertem na přehradě Olešná. Půjde nejen o
zahájení festivalu Sweetsen fest, ale i symbolické znovuotevření celému městu Frýdek-Místek
přiléhající rekreační oblasti. Nově napuštěná přehrada i její okolí totiž prošly v minulých letech
náročnou a nákladnou revitalizací, která i bez festivalu nabízí nepřeberné množství volnočasových
aktivit. Koncert tak symbolicky otevře nejen přehlídku, ale i přehradu samotnou a její první sezónu
v nové etapě existence.

Speciálně pro zahájení akce vznikne v areálu přehrady i na samotné hladině hudební scéna, která
bude nejen nejrozsáhlejší, ale zcela jistě i nejefektnější, co se diváckého zážitku týče. Program zajistí
v několikahodinovém pásmu frýdecko-místecký Big BLAST! Band s celou řadou věhlasných i
oceňovaných hostů. Čekají nás hudební spojení, které diváci neměli a pravděpodobně už nikdy jindy
asi nebudou mít možnost slyšet. Součástí programu budou např. i David Stypka, Mirai Navrátil a
Marian Friedl, čerství držitelé Ceny Anděl.
Multižánrová přehlídka Sweetsen fest v minulosti expandovala do mnoha netradičních míst.
Připomeňme například atraktivní a zaplněné zahajovací koncerty v nové městské hale Polárka, loňské
neopakovatelné otevření festivalu uprostřed města, přímo na řece Ostravici nebo atraktivní koncerty
klasické hudby v bývalých výrobních halách textilní továrny Slezan.
I letos nás čeká řada novinek a překvapení. Vedle samotného zahájení festivalu, které mimo hudební
program nabídne i panorama Beskyd a efektní světelnou show s využitím vodní hladiny, nás čeká
program, který s větším než malým množstvím nadsázky nemůže nabídnout žádný jiný festival.
Sweetsen fest můžeme v roce 2018 popsat velmi jednoduše pomocí několika čísel. Akce slaví patnáct
let, proběhne poprvé na deseti samostatných scénách, poprvé v pěti dnech a představí mimo jiné i tři
frýdecko-místecké držitele ceny Akademie populární hudby Anděl. A znovu dodejme, teď už bez
nadsázky, že je jediný na světě.
Festival, který každoročně navštíví tisíce diváků, začne slavnostně ve středu 20. června na přehradě
Olešná velkým koncertem souboru Big BLAST! Band a řady hostů. Ve čtvrtek se v parku pod
frýdeckým zámkem představí místní taneční skupin a Symfonický orchestr Frýdek-Místek vystoupí
v bývalé tkalcovně Slezan. Hlavní část programu bude probíhat na frýdeckém stadionu tradičně
v pátek a v sobotu na pěti dramaturgicky odlišných scénách. V neděli pak přibude program zejména
pro děti v areálu Faunaparku a nedalekém komorním divadelním sále.
„Pro mě osobně je Sweetsen fest pořád tím vzrušujícím zážitkem jako před lety, hlavně jeho příprava.
Nejenom město Frýdek-Místek a Moravskoslezský kraj už ví, že ve Sweetsen festu mají něco
mimořádného. Co mě těší ještě více je skutečnost, že stále více regionálních osobností, mecenášů i
firem začíná rozumět našim vizím, naším snům a stávají se strategickými partnery a podporovateli a
my tak můžeme realizovat i opravdu smělé a ještě před pár lety nepředstavitelné nápady,“ dodává
ředitel a zakladatel festivalu Petr Korč.
Držitelé Ceny Akademie populární hudby Anděl s vazbou na Frýdek-Místek za rok 2017:
David Stypka & Bandjeez – sólový interpret
Mirai Navrátil a Mirai – objev
Marian Friedl a Beránci a vlci – žánrová cena v sekci folk
„Netřeba asi dodávat, že podobným skóre (tři Andělé pro Frýdek-Místek), které je obohaceno i řadou
dalších cen, se nemůže pyšnit žádné jiné srovnatelné město v České republice,“ doplňuje ředitel
hlavního spolupořadatele, městských kulturních zařízení Jakub Tichý.
15. ročník multižánrového benefičního festivalu Sweetsen fest proběhne od středy 20. do
neděle 24. června 2018 ve Frýdku-Místku. Slavnostní zahájení a symbolické znovuotevření
přehrady Olešná proběhne ve středu 20. června. Vstup je již tradičně zdarma.
Tak jako v minulých letech budou během festivalu probíhat finanční sbírky a prezentace prospěšných
činností frýdecko-místeckých poboček společností ADRA, Charita a Podané ruce. Během minulých
ročníků benefičního festivalu se podařilo vybrat částku dosahující téměř sedmi set tisíc korun.
„Symbolem letošního festivalu se stala plachetnice, dávná patronka přehrady Olešná. Pestrobarevný
výlet do minulosti, kdy se na březích tísnily vlněné deky a slunečníky, pila se žlutá sodovka z
voskovaných kelímků a zvlněná hladina, půl hodiny pěšky od panelákových sídlišť, byla nekonečnější
než Atlantický oceán,“ uzavírá Lukáš Horký, který je autorem vizuálu Sweetsen festu od roku 2008.

Sweetsen fest pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek a pod záštitou primátora
Michala Pobuckého spolek Pod Svícnem, KulturaFM, hudební klub Stoun a řada dalších organizací i
jednotlivců.
Frýdek-Místek sobě! Více na www.sweetsen.cz a www.facebook.com/sweetsenfest
Koncept festivalu je od svého vzniku postaven na čtyřech jednoduchých myšlenkách:
1. na festivale vystupují pouze tvůrci a umělci s vazbou na Frýdek-Místek
2. všichni účinkující se vzdávají nároku na honorář
3. po celou dobu konání festivalu se nevybírá žádné vstupné
4. během akce probíhají finanční sbírky pro humanitární organizace
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