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Hořické kulturní léto 2017 opět ve velkém stylu! Na
programu je Václav Neckář, Citron či František Ringo Čech

Citron s Láďou Křížkem a Tanjou, Václav Neckář a Bacily, František Ringo Čech, Michal
Nesvadba… Hořické kulturní léto v Hořicích na Šumavě tradičně nabídne program plný
hvězdných koncertů a divadelních představení. Zahájení se uskuteční 24. června v rámci
Hořické slavnosti.
„Každý rok se snažíme nabídnout co nejrozmanitější a nejzábavnější program, na který budou
návštěvníci rádi vzpomínat. Věřím, že ani letos nikoho nezklameme,“ říká starosta Hořic na
Šumavě Martin Madej.
Rockoví fanoušci si užijí Rockfest Hořice na Šumavě, který se uskuteční 29. července. Letos
městys, který je organizátorem kulturního léta, vsadil na legendární Citron, jenž zažívá
comeback s frontmanem Láďou Křížkem. Na akci vystoupí i další výrazný zpěvák tuzemské
rock/metalové scény Aleš Brichta. Program dále nabídne kapely Krypton a The River Of The
Lost Souls.
Radost jistě udělá i Václav Neckář, který do Hořic na Šumavě dorazí 4. srpna se skupinou
Bacily. „Kombinace jeho charismatického hlasu s nádherným prostředím přírodního
amfiteátru bude jistě okouzlující,“ věří Martin Madej. Významnou osobností tuzemské
hudební scény je i Robert Křesťan, který v hořickém amfiteátru zahraje 21. července
s Druhou trávou.
Velký zájem se očekává o představení Františka Ringo Čecha, které nese název Ringova škola
života a sexu. Populární bavič vystoupí v Hořicích na Šumavě 12. srpna. Společně s ním
budou účinkovat Mojmír Maděrič a Sandra Pogodová.
Každoročně velmi zajímavou událostí jsou světoznámé Hořické pašijové hry, jež v loňském
roce oslavily úctyhodných 200 let svého trvání. Letos se uskuteční 1. a 8. července.
Stejně jako každý rok pořadatelé myslí také na nejmenší návštěvníky. I letos se mohou těšit
na milovaného Michala Nesvadbu, který 13. srpna představí program Michal je kvítko.

Osvěžením programu je Milifest, což je unikátní festival na podporu talentovaných dětí, který
nabídne vystoupení například Lenky Hrůzové. Uskuteční se 15. července.
Závěrečnou tečkou Hořického kulturního léta budou 19. srpna Hořické trhy, které
každoročně rostou na oblibě. „Prostor je věnován řemeslníkům, umělcům, zkrátka lidské
tvořivosti. Letos se trhy vůbec poprvé uskuteční přímo v amfiteátru,“ upozorňuje starosta.
Amfiteátr v Hořicích na Šumavě je jedním z nejmalebnějších a nejlépe vybavených kulturních
stánků na jihu Čech. „Návštěvníci si užívají genius loci tohoto místa. Věřím, že i díky němu je
Hořické kulturní léto každým rokem oblíbenější – stále častěji si k nám nacházejí cestu i lidé
z větších dálek. Samozřejmě nás to nesmírně těší. Jsme rádi, že lidé mají o kulturu zájem, a že
jim můžeme nabídnout nejeden příjemný zážitek. Chceme lidi především bavit,“ vzkazuje
Martin Madej.

Program Hořické kulturní léta 2017:
So. 24. 6. - Hořická slavnost, zahájení Hořického kulturního léta 2017
So. 1. 7. Pašijové hry
So. 8. 7. Pašijové hry
So. 15. 7. Milifest
Pá. 21. 7. Robert Křesťan a Druhá tráva, host Parní Wanna
So. 29. 7. Rockfest Hořice na Šumavě – Citron, Aleš Brichta, Krypton, The River Of The Lost Souls
Pá. 4. 8. Václav Neckář & Bacily
So. 12. 8. František Ringo Čech - Ringova škola života a sexu
Ne. 13. 8. Michal Nesvadba - Michal je kvítko
So. 19. 8. Hořické trhy
So. 19. 8. Zakončení Hořického kulturního léta - Papouškovo sirotci a Chlapi v sobě
Na všechny večerní akce mají vstup děti do 12 let zdarma.
Nedílnou součástí Hořického kulturního léta je již sedmým rokem také mimořádně úspěšný projekt
Pohádková rezervace.
Vstupenky budou k dostání na Úřadě městyse Hořice na Šumavě a v síti TICKETSTREAM.
Veškeré informace jsou k dispozici na www.horicenasumave.cz
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